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Cerul va fi acoperit în timpul zilei și 
parțial noros noaptea. 0 greșeală de miliarde
dimineața la prânz seara

■ Tarifele pentru co
lectarea gunoiului din 
Hunedoara vor fi de 
zece ori mai mici.

Hunedoara (M.S.) - Tari
fele de colectare a gunoiului 
menajer din municipiul Hu
nedoara vor fi, de la 1 ianu

arie, de zece ori mai mici 
decât cele actuale, după ce fir
ma care a câștigat licitația, 
organizată de Primăria locală, 
a ofertat un preț greșit, din- 
tr-o eroare de dactilografiere.

Primarul municipiului Hu
nedoara, Nicolae Schiau, a 
declarat că firma care a 
câștigat licitația a ofertat un

preț de 13.000 lei vechi pe 
metrul cub, în condițiile în 
care tariful actual practicat 
de RAIL este de 160.000 lei 
vechi pe metrul cub.

Reprezentanții societății 
câștigătoare au remis o adresă 
municipalității, prin care ară
tau că în ofertă s-a strecurat o 
greșeală de transformare din

lei vechi în lei noi și că tari
ful corect era de 130.000 lei 
vechi pe metrul cub. Legal, 
autoritățile locale nu au putut 
ține cont de această precizare 
și au arătat că nesemnarea 
contractului va duce la pier
derea garanției de participare 
la licitație, în valoare de 100 
milioane lei vechi.

Crăciun” s-a bucurat și în acest an de suc
ces în rândul elevilor și al preșcolarilor. 
Cele tnai reușite lucrări, din cele 500 primi
te la redacție, vor fi premiate în cadrul fes
tivității de vineri, 9 decembrie 2005. ora 
13.00, care va însoți vernisarea expoziției 
găzduite de Galeria de Artă „Forma” Deva. 
In ziarul de vineri va apărea o pagină cu 

, desenele premiate și cu numele câști
gătorilor. (Foto: Traian Mânu)
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444.254 tone

Producția de benzină

469.656 tone

Producția te benrină
Producția de benzina a României s-a cifrat, în primele nouă 
luni, la peste 3,771 milioane tone, iar cea.de motorină a 
depășit 3,524 milioane tone
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Producția de motorină

Producția de păcură

Au mai rămas J®
până la deschidere "w zile

’Pretori «mo, în fiecare zi!
t Cea mai bogată ofertă, la cele mai mici prețuri; 

Se acceptă toate tipurile de bonuri de masă fi 
cârduri bancare;

» Câștigi un Renault Clio la Tombola Anului Nou. 
Deva, str. Eminescu |lângă Biserica din Micro 15|(35472)

Porci contra aparatură Hi-Fi
■ Un hunedorean dă 
porci de Crăciun la 
schimb cu produse 
electronice.

Deva (T.S.) - în condițiile 
în care târgurile de animale 
sunt închise, majoritatea hu- 
nedorenilor care vor să achi
ziționeze un porc pentru „la 
iarnă” își îndreaptă atenția

către crescătorii particulari. 
Pentru a atrage cumpărătorii, 
Ilie C., din localitatea hune- 
doreană Vălișoara, acceptă în 
schimbul porcilor obiecte e- 
lectronice.

„M-am gândit că oamenii 
nu prea au bani. Prin urmare 
accept la schimb o combină 
muzicală sau un video. Bine
înțeles cu condiția ca prețu
rile să fie echivalente. îți dau

un porc de 100 de kilograme, 
îmi dai un video în valoare 
de cinci milioane de lei 
vechi”, susține Die.

în același context, la 
Gristur se- vând porci eco
logici. Iar garanția produsu
lui „stă” în cuvântul propri
etarului. în acest an, prețul 
unui kilogram de porc în viu 
oscilează între 50 și 60 de mii 
de lei vechi.

Brazi de 
Crăciun

Deva (C.P.) - Direcția 
Silvică va tăia din pădu
rile din județ în acest an 
5200 de brazi, a declarat 
Iulian Nicoară, șef corp 
control în cadrul insti
tuției. Brazii de Crăciun 
vor fi destinați exclusiv 
pieței hunedorene. /p.3

Amenzi la tăieri ilegale
■ Exploatarea ilegală a 
lemnului a produs luna 
trecută în județ pagube 
de peste 65000 lei noi.

Deva (C.P.) - Volumul de 
masă lemnoasă distrusă este 
de aproximativ 450 de metri 
cubi, a declarat' inspectorul 
loan Faur din cadrul Inspec
toratului Teritorial de Regim 
Silvic și Vânătoare (ITRSV) 
Timiș-Hunedoara. Exploatarea 
ilegală a lemnului a fost depi
stată în mai toate zonele din 
județ, dar mai cu seamă în îm- 
nreiurimile Bradului si Hune

doarei. Peste 80% din cantita
tea constatată, adică 365 metri 
cubi, provine din păduri aflate 
în proprietate privată, în a- 
ceastă situație prejudiciul este 
estimat la 52600 lei noi. în ca
zul tăierilor ilegale, inspectorii 
ITRSV au înaintat 7 denunțuri 
penale pentru o cantitate de 
253 metri cubi de lemn, cu o 
pagubă de 45000 lei noi. în ca
drul controalelor efectuate în 
Hunedoara, inspectorii ITRSV 
au aplicat amenzi în valoare 
totală de 6800 lei noi, în princi
pal pentru nerespectarea nor
melor de exploatare și circula- 
tip a tr»QqpÎ lumnnuca

a găzduit; ieri, un concert de colinde, organizat de 
Clubul Artelor, cu participarea corului de copii al Casei 
de Cultură din localitate. Seara s-a încheiat într-un 
cadru rustic, cu plăcinte și porumb Bert. (Foto: arhivă)
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• Aprobat. Camera Deputaților din Republi
ca Cehă a aprobat marți aderarea României 
și Bulgariei la UE, după ce Senatul luase deja 
o decizie similară. Nici unul dintre deputății 
prezenți nu a votat împotriva documentului, 
dar a fost înregistrată o abținere de la vot.

• Revendică atentatul. Rețeaua al-Qaida a 
revendicat dublul atentat sinucigaș comis 
marți la Academia de poliție din Bagdad, 
soldat cu cel puțin 40 de victime, conform 
unui comunicat publicat pe Internet de 
organizația teroristă.

Rusia așteaptă 
detalii

Moscova (MF) - Rusia 
va reacționa la planurile 
Statelor Unite de a am
plasa baze în România 
numai după ce vor fi 
stabilite numărul aces
tora și efectivele pe care 
le vor găzdui, a declarat 
ieri ministrul rus al A- 
părării, Serghei Ivanov. 
„Știm despre astfel de 
planuri. Guvernul ame
rican ne-a informat. Dar 
încă nu știm câte baze 
ar putea fi amplasate și 
nici nivelul efectivelor 
pe care le vor găzdui. 
Vom da probabil un răs
puns după ce vor fi cla
rificate aceste aspecte”, 
a spus el. El a adăugat 
că Rusia va trage con
cluziile necesare în ca
zul în care va constata 
că unele țări încalcă 
Tratatul privind forțele 
convenționale în Europa 
(CFE). Ivanov a declarat 
că desfășurarea ameri
cană intră sub incidența 
acestui tratat, semnat de 
multe țări, 
dar ratificat 
numai de 
patru din
tre acestea, 
inclusiv de 
Rusia.

David Cameron 
(Foto: EPA)

Paradă Milițiile irakiene ale clericului radical șiit Moq
tada al-Sadr au participat ieri, în Bagdad, la o paradă come

morativă dedicată Ayatolahului Mohammed Sadiq al-Sadr, 
ucis în 1999. (Foto: EPA) £

Conserva
torii au un 
nou lider
Londra (MF) - Depu
tatul David Cameron 
(39 ani), aproape ne
cunoscut în urmă cu 
șase luni, a fost ales, 
marți, președinte al 
Partidului Conserva
tor, principalul partid 
de opoziție din Ma
rea Britanie. Came
ron devine astfel cel 
de-al patrulea lider 
conservator de la so
sirea la putere a la
buristului Tony Blair, 
în câteva luni, acest 
politician foarte poli
ticos, care nu își as
cunde Intenția de a 
reforma profund par
tidul, a cunoscut o 
ascensiune rapidă 
după ce s-a făcut re
marcat în timpul u- 
nui scurt discurs ros
tit la congresul Par
tidului Conservator, 
la începutul lunii oc
tombrie. Cameron, 
politician de centru- 
dreapta, este deputat 
de patru ani.

Violențe la alegeri Mai mulți 
nători ai grupării egiptene Frăția Mus 
nă s-au încăierat ieri cu forțele de oi 
în orașul Dkahlea. Egiptenii au fost ch 
ieri la vot, eu ocazia scrutinului park 
tar.
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Cuvântul liber 
este auditat de

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Cere revizuirea Constituției
■ Premierul Călin Popes
cu Tăriceanu susține 
delimitarea atribuțiilor 
între Senat și Cameră.

București (MF) - Atribuțiile 
Senatului și ale Camerei De
putaților trebuie mai bine de
limitate, printr-o viitoare re
vizuire a Constituției, pentru 
eliminarea suprapunerilor de 
activități între cele două 
structuri, consideră premie
rul Călin Popescu Tăriceanu.

întrebat de presă dacă apre
ciază ca necesară modificarea 
Constituției, în condițiile în

care România sărbătorește Zi
ua Constituției (ieri - n.r.), 
premierul Tăriceanu a amin
ti................. ...........................
Interesul nostru 
nu este să avem o 
suprapunere de 
atribuții institu
ționale intre cele 
două Camere.

Premierul TAriceanu

tit că Partidul Național Libe
ral s-a pronunțat încă din 
2003- asupra unei noi revizu
iri, considerând că schimba-

rea legislativă făcută în urmă 
cu doi ani a fost incompletă.
Ambiguitate

în opinia premierului, ac
tuala Constituție menține am
biguitatea în ceea ce privește 
rolul celor două Camere ale 
Parlamentului, fără să asig
ure o delimitare clară a atri
buțiilor Senatului și Camerei 
Deputaților, ceea ce poate ge
nera puncte de vedere radica
le, precum desființarea uneia 
dintre cele două structuri.

Tăriceanu a reluat ideea u- 
nui sistem bicameral mai efi
cient, în care Senatul să exer

cite rolul de control al Came
rei inferioare a Parlamentu
lui și să stabilească legislația 
privind administrația locală 
și regională.

Președintele Traian Băses- 
cu afirma, la începutul lunii 
noiembrie, într-un interviu a-i 
cordat AFP, că până în octom
brie 2006 ar trebui să fie orga
nizat referendumul - asupra 
Constituției, care să prevadă 
crearea Parlamentului unica
meral, astfel încât Români* 
să aibă instituțiile adaptate L 
momentul aderării la Uniu
nea Europeană, în ianuarie 
2007.

Alertă cu bombă la Roma
Roma (MF) - Aeroportul 

Ciampino din Roma a fost 
închis timp de o oră în tim
pul dimineții de ieri, după ce 
autoritățile au primit un tele
fon anonim care semnala pre
zența unei bombe la bordul 
unui avion al companiei Ryan 
Air, relatează cotidianul La 
Repubblica, în ediția online.

Alerta a fost declanșată în 
jurul orei 6.00 (7.00 ora Româ
niei), iar autoritățile au de

cis închiderea terminalului 
din rațiuni de securitate.

Specialiștii pirotehniști au 
intervenit pentru găsirea pre
supusului dispozitiv exploziv, 
dar căutările nu au identificat 
nici un obiect suspect. Inci
dentul intervine în condițiile 
în care, ieri, pe aeroport ur
ma să fie adusă flacăra olim
pică de la Atena,’care va fi 
dusă la Torino în perspectiva 
Jocurilor Olimpice de iarnă.

tat ieri împotriva descinderii unei patrule americane 
care, conform martorilor, a bătut doi studenți.(Foto: epa)

Facilități complexe la dispoziția SUA
București (MF) - Facilitățile 

militare puse de România la 
dispoziția SUA permit execu
tarea de aplicații pentru arti 
lerie și infanterie, precum și 
exerciții de bombardament 
din elicoptere și avioane, ofe
rind totodată cazare pentru 
trupe și acces la căi de trans
port terestru, feroviar și ae
rian.

Locațiile care vor fi puse la 
dispoziția SUA sunt Kogălni- 
ceanu, Babadag, Cincu și 
Smârdan.

Poligonul Cincu este autori
zat pentru executarea aplica
țiilor tactice cu trageri de lup

tă cu compania și batalionul 
de infanterie, precum și pen
tru executarea exercițiilor 
tactice cu trageri de luptă.

Poligonul Mălina (Smâr
dan) este omologat pentru tra
geri de instrucție și de luptă 
cu armamentul de pe mașini
le de luptă ale infanteriei și 
tancurilor; aplicații tactice cu 
trageri de luptă cu infanteria 
și tancurile; trageri speciale 
cu armamentul greu de infan
terie; trageri cu armamentul 
trupelor chimice; trageri în 
țintele terestre cu armamen
tul de pe elicoptere și avioa
ne.

La Babadag pot fi executate 
aplicații tactice cu trageri de 
luptă cu infanteria și tancuri
le, precum și cu trageri de 
luptă cu subunitățile de arti
lerie; trageri speciale și tra
geri cu armamentul greu de 
infanterie; trageri în țintele 
terestre cu armamentul de pe 
elicoptere și avioane.

Facilitățile existente la Mi
hail Kogălniceanu asigură 
conducerea zborului și condu
cerea administrativă, clădiri 
pentru cazarea personalului 
și lucrul personalului tehnic, 
hangare pentru avioane, spa
ții pentru depozitare.

Audieri fără 
Saddam Hussein

Bagdad (MF) - Proce
sul lui Saddam Hussein 
s-a reluat, ieri, la Bag
dad, în absența fostului 
președinte irakian, dar 
în prezența celorlalți 
șapte coacuzați. Refuzul 
fostului președinte iraki
an a întârziat cu câteva 
ore reluarea celei de-a 
cincea audieri. El a re
proșat tribunalului că 
după audierile de luni și 
marți nu mai are haine r* 
curate și nu poate să fu- 
meze și să se deplaseze.
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* Bani pentru școli. Guvernul a aprobat 
alocarea sumei de 7.872,57 mii lei noi pen
tru ajutorarea a încă 79 de școli afectate de 
calamitățile naturale din județele: Alba, 
Buzău, Caraș-Severin, Covasna, Constanța, 
Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialo
mița, lași, Ilfov, Mehedinți, Prahova, Sălaj, 
Timiș, Teleorman, Vâlcea și București. (R.l.)

. I • Mare Bal! Mâine, la Sala Sporturilor 
) Deva, ora 18.00, se va derula Balul Balurilor.

Manifestarea reunește, în concurs, Miss și 
Mister Boboc din liceele județului. Sloganul 
acțiunii este „Nu plătești, dar dăruiești". Asta 
pentru că intrarea e liberă, însă fiecare 
poate dona măcar o jucărie. La bal vor con
certa formațiile Cargo și Torpedo. (S.B.)

Europa nu mai 
are bani
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Tinerii,
■ Organizațiile de tine
ret au fost premiate de 
DJT Hunedoara, pentru 
rezultate deosebite.

Ina Jurcone
ina.iurcone@informmedia.ro

Deva - în premieră pentru 
județul Hunedoara, Direcția 
Județeană de Tineret Hune
doara a organizat ediția I a 
Galei Tineretului Hunedo- 
rean în ciclul de manifestări 
din cadrul Săptămânii euro
pene a tineretului 2005. Pen
tru organizațiile de tineret, 
seara de ieri a fost cea mai 
așteptată, cea mai emoțio
nantă și cea mai atractivă 
pentru că cei mai buni tineri 
și cele .mai reprezentative 
organizații de tineret au ple
cat acasă cu premii la 10 ca
tegorii. Au fost premiate cea

Jose Manuel Barroso, președintele 
Comisiei Europene, ne-a spus drept în 
țață că integrarea, cel puțin în condițiile 

actuale, nu e pentru cei săraci. Mai precis, 
România și Bulgaria vor aștepta ca pușculița 
UE să se mai întremeze, pentru că bugetul 
propus nu e deloc în acord cu extinderea 
preconizată din 2007. Iar propunerea a fost 
făcută tocmai de Marea Britanie. Astfel, 
„Axa" preconizată de Băsescu pare să nu mai 
treacă prin Londra, care asigură acum 
președinția europeană, și care vrea reducerea 
cu 14 miliarde de euro a ajutoarelor 
regionale acordate noilor state membre. După 
cum stau lucrurile, drumul Bucureștiului spre 
New York ar putea să treacă prin Paris, 
deoarece Franța a respins propunerea brita
nică.

Aglomerație la amanet

Norocul nostru e că, la rândul lor, nici 
germanii și nici austriecii nu Văd cu 
ochi buni proiectul insularilor. Așa că șansele 

României și Bulgariei n-au atins cota de 
avarie, mai ales că adoptarea bugetului euro
pean, în variantă engleză, până la sfârșitul 
anului nu are șanse de reușită. Iar de la 1 
ianuarie, președinția va fi preluată de către 
Viena. Care a atras deja atenția Marii Britanii 
să se lase de proătii, adică să facă bine să-și 
mai reducă rabatul de care beneficiază și să 
contribuie mai substanțial la bugetul comuni
tar, în loc să tot încerce să-l ciopârțească. Și 
cu toate că mă îndoiesc că Austria se stinge 
de grija balcanicilor ce bat la porțile UE, fap
tul în sine ne avantajează. Cât de mult, 
vedem noi la anul!

■ în această perioadă 
numărul clienților 
caselor de amanet se 
dublează.

Tiberiu Stroia________________
tiheriu.stroia@infarmmedia.ro

Deva - Ca în fiecare an, în 
perioada sărbătorilor, nu
mărul hunedorenilor care 
trec pragul unei case de 
amanet se dublează. Și asta 
deoarece majoritatea simt 
nevoia de a-și mai adăuga 
ceva bani la bugetul familiei. 
Iar cele mai „tranzacționate” 
valori sunt bijuteriile de aur. 
Și asta, deoarece foarte puține 
case acceptă alte produse 
drept gaj. Pentru fiecare gram

Cel mai ieftin brad: 13,09 lei

Bătălia pentru RCA
Deva (T.S.) - Proprietarii de mașini pot 

încheia, încă de acum, polița obligatorie de. 
răspundere civilă. Mai ales că s-au operat 
ieftiniri de până la 10%. Anul viitor, fiecare 
companie autorizată să vândă RCA poate 
reduce cu 10% sau poate opera majorări de 
20% ale acestor polițe de asigurare.

■ Hunedorenii pot 
cumpăra în acest an 
brazi la prețuri cuprinse 
între 13 și 170 lei noi.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Cei 5200 de brazi de 
Crăciun destinați hunedore
nilor vor fi comercializați de 
către Direcția Silvică atât la 
ocoalele silvice din subordine,

Prețuri li| fereli fel accesorii
Brad natural 13,09 - 25,59 lei/bucata
Brad artificial 15-170 leiZbucata
Beteală 4,29 - 8,5 leiZbucata
Globuri 0,6 - 1,65 lei/bucata
Ornamente 1,7-4 lei/bucata
Instalație pom 9,99 - 21,99 lei/bucata

Conferință la 
Sala Logos

Deva (S.B.) - „O poveste 
creștină - de la pana Sfântu
lui Pavel la sabia cavalerului 
Roland”. Este tema con
ferinței ce va fi susținută de 
preotul Constantin Jinga, la 
Deva. Expunerea va fi găz
duită de Sala Logos, vineri, 9 
decembrie, ora 18.0(). Tânărul 
preot, teolog și filolog li
cențiat, C. Jingâ, face parte 
din generația ce și-a fondat 
apropierea de Dumnezeu, nu 
numai pe educația din fami
lie, cât mai ales pe entuzias- 
,mul insuflat de momentul 
1989. Preotul Constantin Jin
ga este profesor la Departa
mentul de Teologie Ortodoxă, 
Facultatea de Litere, Filosofie 
și Istorie din cadrul Univer
sității de Vest Timișoara.

la ceas de recompen ”

Câștigătorii ediției 2005 a Galei Tineretului hunedorean (Foto: Traian Mânu)

mai bună organizație de 
tineret, cel mai bun proiect, 
cel mai bun președinte, cel 
mai bun voluntar, personali
tatea publică ce a sprijinit 
acțiunile de tineret, cel mai 
valoros tânăr, cel mai bun 
elev și sportiv, cel mai bun 

de aur, casele de amanet oferă 
între 22 și 25 de lei noi.

„într-adevăr, în această 
perioadă, avem un număr 
dublu de clienți față de o 
perioadă obișnuită a anului. 
Oamenii vor să cumpere 
cadouri, să-și asigure o masă 
îmbelșugată de sărbători și de 
aceea apelează la noi”, afirmă 
Florin Cristescu, proprietarul 
unei case de amanet din 
municipiul Deva.
La Brad, la fel

Și la Brad situația este 
aceeași. Contactat telefonic, 
Ion Ivan administratorul unei 
case de amanet a confirmat 
faptul că și aici numărul 
celor care își amanetează 
aurul se dublează. „Din 

cât și în piețe. „Prețul 
brazilor de Crăciun, care se 
vor vinde la ocoalele silvice, 
este stabilit în funcție de 
înălțime, care va fi cuprinsă 
între 0,7 -și 3 metri. Comer
cializarea lor se va face la 
prețuri ce variază între 13,09 
și 25,59 lei noi. în cazul 
brazilor pe care îi vom vinde 
în piețe prețurile vor fi ceva 
mai mari, diferența reprezen
tând cheltuielile de transport- 
manipulare-depozitare. Vom

Proiect de protecție 
socială finalizat cu succes

Deva (S.B.) - Un proiect 
de protecție socială, rezul
tat al parteneriatului dintre 
UE și Autoritatea Națională 
pentru Protecția Dreptu
rilor Copilului, implemen
tat în 8 județe (Hunedoara, 
SattL Mare, Gorj, Covasna, 
Călărași, Brăila, Vaslui și 
un sector din București), a 
fost finalizat. Derulat In 
perioada 30 noiembrie - 2 
decembrie 2005, proiectul 
„Evaluarea stadiului de 
dezvoltare a rețelei de asis
tență maternală în Româ
nia” a avut ca scop evalu
area serviciilor de asistență 
maternală, realizându-se un 

întreprinzător tânăr. Repre
zentantul mass-media care a 
sprijinit cel mai mult activi
tatea de tineret a fost desem
nat din partea cotidianului 
Cuvântul Liber. „Scopul ac
țiunii a fost recompensarea 
activităților de și pentru tine

Casă de amanet (Foto: t. Mânu) 

păcate, majoritatea celor care 
își aduc aurul, de Sărbători, 
nu mai vin să-l recupereze”, 
afirmă Ion.

Brad de Crăciun (Foto: arhivă)

satisface întâi solicitările per
soanelor fizice și ulterior ale 
celor ce vin din partea 
agenților economici”, a mai 
precizat reprezentantul Di
recției Silvice.
Oferta privată

Pe piețele din județ vor mai 
fi și alte oferte, este vorba de 
brazii ce provin din pădurile 

feed-back pozitiv în ceea ce 
privește modalitatea de 
lucru în acest domeniu. în 
final, s-a confirmat faptul 
că asistenții maternali din 
județul Hunedoara desfă
șoară o activitate de calitate 
în asigurarea nevoilor co
piilor, părinții acestor copii 
fiind mulțumiți de coope
rarea cu asistenții. A fost 
apreciată și activitatea Di
recției Generale de Asis
tență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara, ceea 
ce a condus la concluzia că 
la noi în județ există o bună 
practică în asistența mater
nală.

ret, dar și a tinerilor, care âu 
avut succes în domeniile de 
activitate nominalizate în 
anul 2005”, declară Lorincz 
Szell, directorul DJT, organi
zatorul acțiunii. Marele pre
miu al Galei a fost obținut de 
Laureân Gherman.

Un Crăciun 
împreună

Deva (S.B.) - în cadrul 
proiectelor Asociației 
„Sprijiniți copiii”, a fost 
demarată o campanie de 
strângere de fonduri și 
produse, intitulată „Cră
ciun împreună”. Campa
nia a debutat prin activi
tatea voluntarilor și sa- 
lariaților asociației de 
confecționare manuală de 
felicitări care vor fi co
mercializate. A doua mo
dalitate vizată este strân
gerea de fonduri din do
nații diverse, care pot fi 
depuse la sediile asocia
ției din Orăștie, Hune
doara și Călan.

aflate în proprietate privată. 
Numărul și prețul acestora 
nu este încă cunoscut. „în 
privința tăierii brazilor, am 
lăsat la latitudinea ocoalelor 
silvice private să decidă cât 
se poate exploata, astfel încât 
să fie respectat regimul sil
vic”, a declarat inspectorul 
loan Faur din cadrul ITRSV 
Hunedoara.

un calculator
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Ziua Constituției României
1865 - S-a născut compozitorul finlandez Jan Sibelius
m. 1957 .

1876 - S-a născut scriitoarea Horten
sia Papadat-Bengescu (m. 1955).
1879 - S-a născut pictorul Paul Klee 
(m. 1940).
1953 - S-a născut actrița Kim Basinger. 
1966- S-a născut cântăreața irlandeză 
Sinead O'Connor.

1980 - John Lennon (foto) este asasinat la New York (n. 
1940).
1996 - A încetat din viață poetul, dramaturgul și » 
romancierul Marin Sorescu (n. 1936).

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cer acoperit ziua și partial noros 

noaptea. Maxima va fi de 3°C, iar minima 
de -4°C. Vânt slab în timpul zilei.

Prognoza pentru două zile:
Vineri. Cerul va fi temporar noros. Ma

xima va fi de 4°C, iar minima de -3°C. Vânt 
slab noaptea, din Est.

Sâmbătă. Cer parțial senin. Maxima va 
fi de 3°C, iar minima de -4°C. Vânt slab din 
E S-E.

Calendar ortodox

Păsări 
de pradă de pradă

PBni 
de «iată

Cap de 
condori

Ca niște 1 
vulturi |

.SESă .
■ luciu

Prădat 
tocentrul

-A. V V V V

iMlm 
de pradă

► Nostalgie ►
de legat

Coadă 
de aceră!

► Bluza 
leliței ►

Năvală
Pasăre 

dei^dă

Culoare

BKde 
lndunare

► !
Braț cu 
fructe

V Morocă-

Pasăre 
de pradă

► V

Lățos 
tîbetan ►

«WI ►
de pradăPăsări . 

de pradă îngrop!

T“ Floare ca

Privire

►

Arsya

►
V Egal 

cu zero ►
Relei

In fBm!

T
în^ ► î

Cântec 

la tors

► Coadă 
de acvilă! ►

V Mâneați 
de 

răpitoare

în mapă! 

Aripi 
de uliii!

►
Urme de

ir

!
Coadă 

de vultur!

1

floșu pe 
dreaptăl 

^Păsări 
de ^adă ►

Berbec .................. ■___
S-ar putea ca o problemă sentimentală mai veche să revină 
în actualitate și să vă certați cu partenerul de viață. Nu 
cedați primului impuls, nu e bine!

Taur _ ___ ______________ __ __
Sunteți plin de energie și aveți idei originale. Vă reco
mandăm să fiți prudent. Riscați să depășiți niște limite și 
să provocați discuții în contradictoriu.

Gemeni__ . ... „ _________ ___ __ _
Se pare că nu reușiți să îndepliniți toate sarcinile de servi
ciu și nu este exclus să aveți probleme eu șefii. Vă sfătuim 
să nu încheiați tranzacții financiare.

Rac ____ _ ___ ___________ _____ ____________ '_____■...
Nu este momentul să vă ocupați de probleme delicate. La 
serviciu sunteți nervos și, cu toată străduința, s-ar putea 
să vă loviți de neîncredere.

L«i_.___ ._ u................ ................. .____  ' __ /
Se pare că vă lăsați prea mult călăuzit de sentimente și 
riscați să deveniți melancolic. Nu este exclus să aveți difi
cultăți de comunicare cu partenerul dvs.

Fecioară _____
Persoana iubită vă reproșează lipsa de afectivitate și fap
tul că acordați prea multă importanță afacerilor. Fiți mai 
atent cu familia și prietenii dvs.

Balanța _______■ ■ . ....... ..
Nu este o zi bună pentru afaceri. Este posibil să fiți con
fuz și lipsit de realism, motiv pentru care riscați să luați 
decizii eronate. Nu neglijați odihna, aveți nevoie!

Scorpion
Nu prea vă simțiți în formă, ceea ce explică starea de ner- 
vozitate în care vă aflați. Vă recomandăm să nu vă asumați 
nici un risc, pentru că șansele de reușită sunt minime.

Săgetător
Dimineață s-ar putea să fiți acuzat de colegi că nu sunteți 
consecvent. Vă sfătuim să fiți prudent, pentru că astăzi 
aveți tendința să fiți foarte impulsiv.

8 dec. - Cuv. Patapie; Sf. Sofronie, episcopul Ciprului

Calendar greco-catolic
8 dec. - S Patapiu, c

Calendar romano-catolic ■
8 dec. - NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE; Sf. Leonard; Fer. Con

stantin

Capricorn______ ___ __________________________ ’_____
Dimineață aflați că o cunoștință s-a îmbolnăvit grav. Vă 
implicați și astfel faceți mai multe drumuri scurte. Sfaturile 
unei rude vă ajută destul de mult.

Energie electrică
Se întrerupe furnizarea energiei electrice:
09.00-15.00 Deva, Str. I. Creangă, bl. 30, sc. A

Gaz metan____________________________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă______________ _________________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Sărmăluțe cu orez, în foi 
de viță

Ingrediente: 1 kg de foi de vită, 1 kg orez, 
3 cepe, 1 legătură de ceapă verde, mărar, 
pătrunjel, 1 ceașcă de ulei, zeama de la 2-3 
lămâi, 3 cești apă, sare, piper.

Mod de preparare:
Frunzele trebuie să fie fragede. Umplu

tura: în jumătate din ulei și o ceașcă de apă 
se amestecă toată ceapa, orezul spălat, 
verdeața tocată, sarea și piperul, tinându-se 
pe foc până când seacă apa. în foile de vită 
se pune câte o linguriță de umplutură, se 
împachetează și se așază sarmalele, după ce 
se pun în oală foi de viță. După ce s-au aran
jat sărmăluțele, se toarnă sos de roșii, restul 
de ulei, apa, zeama de lămâie și câteva foi 
de dafin. Se fierb la foc mic până rămân 
numai cu uleiul. Se servesc reci, garnisite 
cu felii de lămâie.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: M - F - FOC - RĂPITĂ
- AO - MU - ORANJ - LAMAI - SAI
- LEU - SIR - Ml - ROUĂ - B - 
GL - UL - GA - NAUT - FAIN - E

- TONIC - A - SH - PIN - AN - 
APA - ALBA - BRAZI - BR - N - 
GUTUI - ZICE

Dispecerat apă rece 227087 :
dispecerat apă cafdâ 212225
Di sp: aerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
informații CFR 212725 ’
Urgențe_______ 112 ’
Pompieri _________ 981
Jandarmerie 95^7 |
Poliție 95S
OJ.P.C. HD__________ 214971 ;
Deranjamente lift 235090

1 Direcția Sanitar-Veter. 221145
i ■.!

Vărsător
Sosirea unor musafiri din altă localitate vă obligă să vă 
schimbați planurile pentru azi. Dacă vă roagă să îi ajutați 
cu ceva, vă sfătuim să nu îi refuzați.

Pești
Sunteți hotărât să rezolvați o problemă financiară care vă 
sâcâie de mai multă vreme. Dacă vi se propune sâ vă aso- 
ciați într-o afacere, să nu ezitați.

730 Jurnal TVR
Sport Meteo 

7:55 Euro-dispecer 
8:00 Isabel, în 

căutarea 
iubirii 

8:55 Călătorii culinare 
930 Teleshopping 

1030 Interes 
general (r) 

11:00 Mic, da' 
voinic (r) 

1130 Ochiul 
magic (r) 

1230 Profesioniștii (r) 
1330 Desene

0 animate: 
Club Disney 

1400 Jurnal TVR 
Sport Meteo 

1430 Teleshopping 
15:00 ...Sed lex 
1530 Akzente

Emisiune în limba ger
mană

16:55 Lawrence 
□al Arabiei

18:50 Tragerile Joker și Loto 
5/40

1930 Jurnalul 
TVR

20:15 Prim plan 
2130 Și caii se împușcă, nu-i 
b H așa? (dramă, SUA, 

1969) Cu: Jane Fonda, 
Michael Sarazin, 
Susannach York, Bruce 
Dem, Gig Young. Regia 
Sydney Pollak. Premiul 
Oscar 1970, pentru cel 
mai bun actor în rol 
secundar- Gig Young. 
Premiul BAFTA 1971, 
pentru cea mai bună 
actriță în rol secundar- 
Susannah York. Premiul 
Globul de Aur 1970, 
pentru cel mai bun 
actor în rol secundar- 
Gig Young. 8 nominal- • 
izări la Premiul Oscar 

23:15 Juma! TVR Sport Meteo 
2345 întâlnire JT1: Balet Cull- 

betg
toH5 Brigada Omucideri 
135 Interes general (r) 
2:25 JumaU TVR

s—»»■

ț qpO'O 
■ *•

BreUSml

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă, 
doctore ?

9:10 Omul care 
' aduce cartea 

9:15 Tânăr și 
rj eliniștit(r)

10:15 Doctoral 
rade suflete 

11 :T5 Stilul Oana 
Cuzino 

11:45 Te vezi la 
Știrile Pro Tv

12:45 Zâmbete într-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Vacanța cea mare 

(dramă, România, 
▼«1988) 
16:00 Tânăr și

„neliniștit. Cu: Eric
T“Braeden, Joshua Mor

row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott

1730 Știrile ProTV Vremea 
17:45 Teo
18:45 Dăraiești și câștigi 
19:00 Știrile ProTV Sport.

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Academia de poliție 2 
g (comedie, SUA, 1984) 

Cu: Steve Guttenberg, 
Bubba Smith, David 
Graf, Michael Winslow, 
Brace Mahler, Marion 
Ramsey. Surprinzătorul 
succes de care s-a 
bucurat Police Academy 
i-a determinat pe pro
ducătorii săi să filmeze 
nu mai puțin de șase 
continuări ale acestei 
comedii spumoase 

22:15 La Bloc 
2330 Știrile Pro TV Sport 
23715 CSI: Miami. Cu: David 

Caruso, Emily Procter, 
“Rory Cochrane, Adam 

Rodriquez, Khandi 
Alexander

0545 Bune și nebune
14S Omul care aduce 

jrtea
150 Știrile Pro TV 
330 Academia de

HPoSfle 2 (comedie,
cu» inoj

630 în gura presei 
7:00 Observator.

Sport
8:00 Canalul 

de știri 
10:00 în gura 

presei (r) 
1030 Concurs 

interactiv 
12:15 Dădaca 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

13:45 Ziua judecății.
Emisiune de divertis
ment (r) 

15:15 Vivere- 
0 A trăi cu 

pasiune 
16:00 Observator 
16:45 Anastasia ▼ 
17:45 9595-Te 

învață ce să 
fad. Cu dr. Cristian 
Andrei 

18:55 Știrile sportive 
1930 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Ludan 
Mândruță. Sport.
Meteo

20:15 Revărsă 
starurilor.
Divertisment 
cu Pepe 

22:00 Secretul
O Măriei 

2330Observator
Cele mai proaspete 
știri din țară și 
de peste hotare

030 Alias 
□(reluare)

1:00 Spitalul 
Hbârrturt

230 Concurs 
interactiv

330 Observator 
Cele mai proaspete 
știri din țară și 
de peste hotare

430 Vivere - A trăi cu 
Spasiune (r)

430 Anastasia 
□(reluare)

530 9595 - 
Te învață ce să fad

0830 CeZar și Tipar 09:00 
Rebelii (film serial, r) 10:00 
Tonomatul DP 2 11:40 Pasiu
ni (film serial) 1240 Verdict: 
Crimă (film serial) 1430 Aven
turile lui Shirley Holmes (film 

' serial) 15:00 împreună în
Europa 16:00 Jurnalul TVR 
1630 Tribuna partidelor par
lamentare 1730 Moșteni
toarea (s) 18:00 Jurnalul 
Euronews 1830 Cronica unei 
veri 19:05 A fost odată hoț 
(film serial) 20:00 Trăsniții din 
Queens (film serial) 2030 Ci
vilizații antice 21:00 Bugetul 
meu 2130 Jurnalul TVR 2230 
Jurnalul Euronews pentru 
România 22:15 Fetele din 
Piața Spaniei (dramă, Italia, 
1997). Partea a treia 00:10 
Spațiul virtual (film serial) 
01:05 Cronica unei veri 0135 

• Trăsniții din Queens (reluare)

07:00 Programul de știri N24 
07:30 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 11:30 Totul despre 
casa mea (r) 1330 Ochi negri
(r) 14:00 Jurnalul de prânz 
1430 țara Iu1 Papură Vouă 
15:00 Miezul problemei (r) 
1630 Ochi negri (s) 1730 
Naționala de bere 18:15 Pro
gram special de Crăciun 1830 
Jurnalul de seară 19:20 Sport 
Național TV 19:45 Țara Iu' 
Papură Vouă 2030 Cuscrele
(s) 2130 Las Vegas: Banii sau 
viața (s) 2230 Miezul proble
mei 233 0 24 de ore Națion
al Tv

. 06:00 Apropo TV 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 11:20 Gașca 

s lui Beniker (dramă, SUA, 
, 1985) 1445 Echipa de elită (s, 

r) 17:00 Cercetași! (come
die, SUA, 1994) 19:00 Doc
torul de suflete (s) 20:00 
Monk.Cu: Tony Shalhoub, Bit
ty Schram, Ted Levine 2230 
Fălci 3 (horror, SUA, 1983). 
Cu: Dennis Quaid, Bess Arm
strong 00:15 Lumea Pro Ci-

06:00 Bandiții (r) 0830 Trupul 
dorit (s, r) 09:15 De 3X femeie 
(r) 1130 Să iubești din nou (s) 
12:00 înger rebel (s) 14:00 
Legături de familie (s) 15:15 
Bandiții (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 18:30 împotriva des
tinului (s) 2030 Lacrimi de 
iubire (s) 2130 T rupul dorit (s) 
2230 De trei ori femeie. Cu 
Mihaela Tatu 0030 Poveștiri 
adevărate (r) 0130 Lacrimi de 
iubire (r) 02:00 De trei, ori 
femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (r) 04:10 Hoțul de 
inimi (r) 05:00 Poveștiri 
adevărate (r) 0630 Bandiții (s)

■ .

08:40 Călătorii în lumi para
lele (s) 09:40 Sunset Beach 
10:40 Oamenii vorbesc 1130 
Tele RON 1230 Teleshopping 
13:00 Garito 14:10 Teleshop
ping 14:45 Garito 16:05 
Dragoste și putere 16:45 
Oamenii vorbesc 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. 18:00 
Focus Meteo prezentată de 
Nadira 19:00 Camera de râs 
19:30 Da sau nu 2030 Mereu 
prieteni 21:30 Farsele lui 
Jugaru 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focul plus 
23:30 Da sau nu (r) 00:00 
Călătorii în lumi paralele 
01:00 Focus (r)

07:00 Viața dimineața 0930 
Verissimo 10:00 Lumea 
cărților 10:15 Comisia 
adevărului 12:15 Calendar 
ecumenic 13:00 Euromaxx 
1335 Fan X 13:50 Jet Set 
1435 Automotor 1535 Arma
ta chineză 16:00 Documentar 
17:00 Cuplul conjugal - Ori la 
bal, ori la spital 1830 6! Vine 
presa! 20:00 Căsătorie cu 
repetiție (comedie, România, 
1985) 22:00 Nașul 23:45 
Ediția de noapte 00:00 
Căsătorie cu repetiție (come
die, România, 1985, r) După 
o căsătorie cu repetiții. Radu 
și Silvia divorțează. 0130 6!
I£------- - 1

06.30-07.00 Observator Deva
(r)
16.30-16.45 Știri locale în 
direct

0830-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 
1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva
18.45-20.00 Emisiuni informa
tive

0630 Realitatea de la 06:00 
06:50 Trezirea la realitate 
1030 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea! (relu
are) 1130 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (relu
are) 15:15 Realitatea me
dicală 16:00 Realitatea de la 
16:0017:15 Orașele României 
1745 Editorii Realității 18:45 
Realitatea zilei 20:15 100% 
Cu Robert Turcescu (talk 
show) 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:45 Bani europeni/ 
Români/ Orașe/ Bani de buzu
nar 22:00 Cap și pajură 2330 
Politica, frate! ‘2330 Știri. 
Meteo. Sport 0030 Realitatea 
de la 00:00

07:00 Cazinouri americane 
08:00 Vreme de război 09:00 
Mașini extreme 10:00 Croco
dilii uriași din Costa Rica 1130 
Mistere 12:00 Motociclete 
americane 13:00 Cazinouri 
americane 1430 Vreme de 
război 14:30 Misiuni mărețe 
din cel de-al Doilea Război 
Mondial 15:00 Mașini 
extreme 1630 Performanțe la 
superlativ 1730 Curse 1830 
Cele mai mari superlative 
19:00 Tehnologie extremă 
20:00 Vânătorii de mituri 
2130 O pradă mortală 2230 
Vinovat sau nevinovat? 2330 
Pe urmele ucigașilor 0030



SOCIAL - ECONOMIC /5joi, 8 decembrie 2005

■ HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm". non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-» 717659. ______ _ |
Farmacia .Green Line", non-stop, Bd. Republicii, nr. 
8.©-> 748199.________________________________
Farmacia «Amica*, str. G. Enescu, nr. 7. ©-» 713045.

DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
<©-♦ 231515. .
Farmacia nr.1 .Remedia”, non stop. Piața Victoriei, nr. 
29. ©-» 211616, 224488. ' ________
Farmacia .Tacomi - Humanitas II". str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-♦ 211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8-20 duminică, orele 
8 - 14, str. N. Bălcescu, nr. 7. <&-» 240976.
PETROȘANI
Farmacia .Piață”, non-stop, str. Avram lancu, nr. 5

I BRAD
Farmacia .Remedia", sâmbătă și duminică, orele 9 - 
13, str. Avram lancu, nr. 48. ©-* 612887.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 
zilnic 8-20____________________________________________
Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ©—♦ 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, dr. Crăciunel
Adinel&Elena, Hunedoara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 
0744-556016. ___
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz Richard, 

Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

Prefectura Județului Hunedoara;_______________
Nu are program de audiențe.

Consiliul Județean Hunedoara:____________
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

IPJ Hunedoara. i;;T__________ ________ .
Comisar de poliție Marcel Zaharie,
adjunct al șefului IPJ 10.00 - 12.00

Primăria Municipiului Deva:_____ ____ _______ '
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:____________
Simen Jitian, viceprimar începând cu ora 09.00

Pii.-.^H'ia Municipiului Drăștie. _______
losif Blaga, primar 10.00 11.00

Poliția Municipiului Petroșani:_____________
Comisar Vasile Negrea, adjunct al șefului Poliției 
Municipiului Petroșani 10.00-12.00

RABARE

in Județ _______________________________________________ [
DN 7 Vețel - Ilia
DN 68 A Ilia - Dobra

bancare - persoana ftzw ' >
J j V * ' * J '' J f

Banca 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni
BCR 5% 5,25% 5,75% 7%
BRD 4% 4,1% 4,15% 4,25%
BancPost 4,5% 4,75% 5% 5,5%
Raiffeisen 4,5% 4,75% 5% 5,25»
Românească 4,5% 4,5% 4,5% 5%
Transilvania 5% 5,5% 5,5% 6.5%
CEC . 7% 7% 7,5%
Carpatica 6,25% 6,5% i 6,75% 7,75%
Volksbank 5,5% 5,5% 5,5% 5,25%
Urncredit 6% 6% 6,25% 6,5%
Sanpaolo IMI 4,5% 4.5% 3% 3%

Cursul valutas BNR - O8.*l ,201 I
■* J J J -J J J** J1 a J J J J .

1 dolar 3,1217 lei
1 euro 3,6597 lei

1 liră 5,4062 lei
1 gr. aur 51,3969 lei

Societatea Preț Variație
încfwdere (lei'acț) (%) 

1. SNPPETROM 0,4830 +1,26
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 2,2700 +1,79
3. TLV 1,2900 +2,38
4. BRD 14,200 -2,08
5. IMPACT 0,4390 +2,16
6. SICOMED 1,3500 -1,46
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9700 +2,75
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRQ
0.1100 +1,85

9. HABER 0,3600 0
10. BCCARPATICA 0,5500 0
11. DECEBAL 0,0087 -1,14
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Bani pentru copii în 2006
■ Indemnizația pentru 
creșterea copilului de 
până la 2 sau 3 ani se 
acordă de DMSSF.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Banii se vor primi 
de la noua instituție începând 
cu 1 ianuarie 2006. De la acea 
dată încetează obligația anga
jatorilor, respectiv a CJP și 
AJOFM Hunedoara de a sta
bili sau achita astfel de drep
turi. Ordonanța nr. 148/2005 
vizează acordarea unor drep
turi bănești familiilor, în ve
derea creșterii copilului în 
vârstă de până la 2 ani, res
pectiv 3 ani în cazul copiilor 
cu handicap, astfel: începând 
cu 01.01.2006 se acordă o in
demnizație de 800 lei lunar 
tuturor mamelor, iar celor 
care realizează venituri pro
fesionale supuse impozitului 
pe venit li se acordă un sti
mulent de 300 lei lunar, 
situație în care plata indem
nizației se suspendă; înce

in 2006 indemnizația pentru creșterea copilului este de 800 RON (Foto: ina jurcone)

pând cu 01.01.2007 se acordă 
o indemnizație în sumă de 
600 lei lunar mamelor, iar 
persoanelor care realizează 
venituri profesionale supuse 
impozitului pe venit li se 
acordă un stimulent în sumă 
de 100 lei lunar, situație în 
care plata indemnizației se 
suspendă. Alocația de stat 
pentru copiii în vârstă de

până la 2, respectiv 3 ani este 
de 200 lei» lunar. „De acești 
bani pot beneficia persoanele 
care au realizat, timp de 12 
luni anterioare nașterii, ve
nituri profesionale supuse 
impozitului pe venit. în cele 
12 luni pot fi incluse și alte 
perioade expres prevăzute de 
actul normativ”, a declarat, la 
Deva, Gheorghe Barbu, mi

nistrul Muncii. Cererile și do
cumentele justificative se 
depun la primăria pe raza 
căreia solicitantul are domi
ciliul sau reședința.

Această obligație o au toate 
persoanele îndreptățite, inclu
siv cele care, la data de 31 
decembrie 2005, se află în pla
ta indemnizației pentru creș
terea copilului.

Start f «SMi agricultori
i'Ti?» j >*■■**■■» r J >'<»»»< riiiiu *»>>>/#***• ««>>>«>>ia>+aaj

întreținerea tractorului
■ întreținerea la timp 
prelungește durata de 
funcționare și reduce 
cheltuielile cu reparații.

Clara Păs
clara.pas @ in torni med ia.ro

■ -
Deva - Hunedorenii care 

dețin un tractor trebuie să 
respecte și să aplice regulile 
de exploatare și întreținere a 
acestei mașini agricole. în 
cazul în care în timpul 
exploatării intervine o pe
rioadă când tractorul nu este 
folosit trebuie luate unele

măsuri pentru a-1 feri de 
degradare. „Mașina agricolă 
se va spăla în întregime, iar 
după uscare se vor proteja 
părțile metalice cu o peliculă 
anticorozivă. Se vor slăbi 
curelele de antrenare ale alter- 
natorului și compresorului, 
iar pentru protecția anve
lopelor, se recomandă sus
pendarea tractoarelor și 
reducerea presiunii în pneuri. 
Bateriile de acumulatoare vor 
fi scoase temporar și vor fi 
depozitate în încăperi uscate, 
cu temperaturi pozitive. 
Lunar, bateriile trebuie reîn- 
cărcate, având grijă să se

Fără plafon de casă
Deva (C.P.) - Sumele în 

numerar aflate în casieriile 
proprii ale firmelor precum și 
încasările zilnice în numerar 
ale acestora sunt neplafonate, 
încasările zilnice în numerar 
nu pot depăși totuși plafonul 
de 5.000 RON de la o singură 
persoană juridică.

„Plățile în numerar către 
persoane juridice sunt accep
tate în limita unui plafon zil
nic maxim de 10.000 RON, 
plățile către o singură‘per
soană juridică fiind admise în 
limita unui plafon de 5.000 
RON. Sunt interzise plățile 
fragmentate în numerar către

furnizorii de bunuri și ser
vicii, pentru facturile a căror 
valoare este mai mare de 
5.000 RON”, a declarat Lucian 
Heiuș, directorul DGFP Hune
doara.

Agenții economici pot achi
ta facturile cu valori care 
depășesc plafonul de 5.000 
RON către furnizorii de 
bunuri și servicii astfel: 5.000 
RON în numerar, suma care 
depășește acest plafon putând 
fi achitată numai prin instru
mente de plată fără numerar. 
Facturile cu valori sub 5.000 
RON nu intră sub incidența 
acestor prevederi.

demonteze dopurile de aeri
sire. De menționat că este 
interzisă golirea electrolitului 
în vederea depozitării pe 
perioada de iarnă”, precizează 
loan Răcătean, inginer-șef

Agromec Deva. Trebuie men
ționat faptul că durata și buna 
funcționare a tractorului de
pind într-o mare măsură de 
ungerea lui corectă cu lubre- 
fianți corespunzători.

Program cadru in învățământ
Deva (I.J.) - Campania 

națională în unitățile de 
învățământ privind respec
tarea reglementărilor legale 
referitoare la securitatea și 
sănătatea în muncă a anga- 
jaților și ucenicilor, elevi
lor și studenților în perioa
da practicii profesionale șe 
derulează în aceste zile la 
Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Hunedoara.

„Campania se desfășoară 
pe parcursul a Cinci zile, 
până în 13 decembrie, prin 
vizite de verificare ale

inspectorilor de muncă la 
punctele de lucru, închein- 
du-se prin programarea 
unei întâlniri cu toți fac
torii interesați”, precizează 
Iacob Horea Rațiu, inspec- 
tor-șef ITM Hunedoara.

Campania face parte din 
„Programul cadru de ac
țiuni pentru anul 2005” și 
are ca scop informarea per
sonalului din învățământ 
despre obligațiile și drep
turile în ceea ce privește 
securitatea și sănătâtea în 
muncă.

Jucării periculoase
Deva (C.P.) - Părinții tre

buie să fie atenți ce jucării 
achiziționează drept cadouri 
pentru copiii lor. Conform 
normelor europene, produ
cătorii trebuie să testeze ju
căriile și să le atașeze un 
marcaj -„CE”- înainte de a le 
pune în vânzare. Așadar, 
citiți cu atenție eticheta 
jucăriei. Verificați dacă ju
căriile pentru copiii mici au 
muchii sau vârfuri ascuțite, 
care îi pot răni. Nu cumpărați 
jucării cu piese mici, care pot 
fi detașate ușor și înghițite. în 
cazul jucăriilor din pluș, tre
buie verițicat ca puful să nu 
iasă, pentru că micuții îl pot 
înghiți și există riscul 
sufocării. Pe etichetă trebuie 
să existe avertismente de 
tipul: „Nerecomandat copiilor 
cnk QC rin

FII INSPIRAT, ALEGE

PRIMUL ANUAR
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ y 
2006

Sună acum la tel: 0254/712.255: 0788/639.216: 
0788/633.861 : 0788/633.862

e-mail: unusolitaire@comser. ro: unusolitaire@yahoo.com

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com
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• în arest. Romulus Covacs, din Petroșani, 
fără ocupație, cu antecedente penale, care 
are de executat 7 ani închisoare pentru lovi
turi cauzatoare de moarte, și Ștefan Miheț, 
din Băița, care are de executat 1 an 
închisoare, pentru nerespectarea hotărârii 
judecătorești, au fost închiși în Penitenciarul 
Bârcea Mare. (M.T.)

:__________________ CUVÂW__________

Infrastructură 
modernizată

• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii
hunedoreni au aplicat un număr de 141 
amenzi la legea circulației, din care 25 la 
regimul de viteză și au ridicat în vederea 
suspendării 6 permise, din care 1 pentru 
alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a 
fost de 9.375 RON. (M.T.) '

• Furt. Aurelian Ș„ de 15 ani, din Deva, 
care locuia fără forme legale în Petroșani, 
elev, a furat o pereche de schiuri, în cursul 
lunii noiembrie 2005, de 100 RON, care îi 
aparținea lui Grigore G., 40 de ani, din 
Petroșani. Prejudiciul a fost recuperat, iar 
tânărul e cercetat pentru furt calificat. (M.T.)

■ Primăria Orăștie 
pregătește implemen
tarea unui proiect de 
2,23 milioane de euro.

Daniel l, Iancu_______________
daniel.iancu@informmedia.ro

Orăștie - Autoritățile locale 
au întocmit o fișă de proiect 
care cuprinde documentația 
de bază referitoare la, mo
dernizarea stației de epurare 
a municipiului. în principal, 
proiectul prevede construcția 

unui bazin de omogenizare 
pentru uniformizarea încărcă
rii organice și reglarea debi
telor, separator de grăsimi, 
tratarea chimică a apelor de 
la agenții economici etc. Pri
marul Iosif Blaga a precizat că 
stația de epurare este pre 
văzută în două trepte de epu
rare (mecanică și biologică), 
dar în acest moment funcțio
nează doar treapta mecanică. 
Prin implementarea proiectu
lui se urmărește prelucrarea 
nămolurilor, dotarea labora
torului de analize, achizițio-

Proiectul modernizării a fost făcut de un canadian (Foto: t. Mânu)

narea de instalații pentru 
combaterea mirosurilor neplă
cute, precum și de utilaje și 
vehicule adecvate.

Proiectul, a cărui valoare 
este estimată la 2.230.000 de 
euro, se va derula pe o 
perioadă de doi ani. „Studiul 

de fezabilitate pentru acest 
proiect a fost executat de un 
specialist canadian, care a 
apreciat că stația de epurare 
a municipiului se află într-o 
stare relativ bună, necesitând 
totuși unele modernizări”, a 
mai spus Iosif Blaga.

Veteranii de război, scutiți de impozite

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infarnimedia.ro

Scandal pe legea 
minorităților

Aflat în situația de a fi veșnic de partea 
celor care guvernează, UDMR-ul a 
reușit, pas cu pas, să impună un statut al 

minorităților cum nu găsești nicăieri în 
Europa. Și totuși, capii UDMR-iști nu sunt 
deloc mulțumiți. De aceea, caută cu orice 
preț să găsească o soluție pentru a crea în 
Harghita și Covasna așa-numitul Ținut al 
Secuilor. Autonom cultural și puternic 
reprezentat în administrația locală, acest ținut 
ar prezenta caracteristicile unui stat în stat. 
Lucru evidențiat și de Emil Boc, care j7a stras , 
atenția lui Marko Bela că prezintă adevărul 
doar pe jumătate atunci când vorbește de 
noua Lege a Minorităților. Și că lucrurile nu 
sunt așa de roze precum le vede Marko. în 
replică, șeful UDMR-iștilor i-a cerut lui Boc 
să iasă de la guvernare dacă nu-și respectă 
promisiunile. Iar de aici, până la un nou 
scandal în Alianță, n-a fost decât un pas.

Si totuși, trecând peste aceste scandaluri 
cu care ne-am obișnuit deja, o întrebare 
de oun-simț se impune. Orice cetățean român 

de origine maghiară are garantate prin Consti
tuție toate drepturile de care beneficiază un 
cetățean român de naționalitate română. 
Atunci de ce are nevoie de o lege care să-i 
garanteze niște drepturi în plus?

■ O propunere legisla
tivă vizează eliminarea 
impozitelor pe teren în 
cazul veteranilor.

Deva (M.S.) - Trei deputați 
PNL au depus, la Camera De- 
putaților, o propunere legisla
tivă prin care veteranii de 
război vor fi scutiți de impo

MBtMA TA CONTKAXA: Tăiafi porc de Crăciun?

Nu. Prefer să 
cumpăr carne mai 

des, într-o cantitate 
mică, dar să fie 
proaspătă. Nu-mi 
place să consum 
carnea congelată, afu
mată, doar foarte 
proaspătă. Cred că așa 
este mai sănătoasă. 
OVIDIU SlCOE,

Deva

zitarea terenurilor primite 
conform Legii 44/1994. în baza 
acestei legi, veteranii de 
război au primit 500 mp în 
spațiul intra-vilan pentru loc 
de case sau un hectar teren 
arabil în extravilan, pentru 
care vor plăti impozite. „Actu
ala propunere legislativă va 
da o rezolvare situației dificile 
a veteranilor, care au vârste 

Nu tăiem porc de 
Crăciun, pentru că 

eu și soția mea sun
tem suferinzi și am 
devenit vegetarieni. 
Este mai sănătos pen
tru noi să nu con
sumăm carne de porc, 
nici măcar de 
Crăciun.
Munteanu, 
CUGIR

Da. Tăiem în fiecare 
an porc de 

Crăciun. Pentru noi 
este o tradiție moște
nită. Avem porc cres
cut la țâră, la părinți, 
și după obicei, iarna 
mai ales, consumăm 
carne și preparatele 
tradiționale.
Carmen Marcocean, 
Deva

Tăiem porc de
Crăciun, în fiecare 

an, conform tradiției. 
Sărbătorile nu sunt 
sărbători fără 
bucatele tradiționale 
pe masă. Carnea de 
porc, preparată în 
diverse feluri este, 
totuși, bună.
Ilie Oniciuc, 
Deva

înaintate și au, în general, 
pensii mici”, se arată într-un 
comunicat al PNL. '

Veteranii de război vor fi 
scutiți de plata următoarelor 
taxe: impozitul pe clădiri, 
impozitul pentru orice teren 
deținut în proprietate, obținut 
prin aplicarea Legii 44/1994 
sau prin aplicarea legilor 
retrocedării funciare sau pe 

terenul afe-rent clădirii de 
domiciliu, impozitul pe taxa 
asupra mijloacelor de trans
port, taxele pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și auto
rizațiilor.

Scutirea veteranilor de taxe 
pe terenuri nu reprezintă un 
efort bugetar mare, deoarece 
numărul viitorilor benefi
ciari este extrem de mic.

La țară mai ales, 
nimeni nu se lasă, 

de sărbători, fără porc 
tăiat. Tăiatul porcului 
este, la noi, în 
Săliștioara, un obicei 
cu care ne mândrim 
și chiar este o rușine 
să nu tai porc de 
Crăciun.
Opream Jenica, 
SăLIȘTIOARA

Autoritățile promit cel mai frumos Crăciun

Crăciun deosebit la Deva
Deva (M.S.) - Operațiunile de pregătire a 

municipiului Deva pentru Sărbătorile de 
Crăciun și de Anul Nou vor continua, a 
anunțat viceprimarul Florin Oancea. 
Reprezentantul autorităților locale a pre
cizat că până acum a fost realizată doar o 
parte din proiectul pregătit de Primărie, 
intenția fiind ca orașul să arate cel mai bine 
după anul 1989. De asemenea, în centrul 
munici-piului Deva a fost deja instalat un 
brad înalt de 15 metri, care va fi prevăzut 
cu instalații de iluminat. „Dorim sa fie un 
Crăciun deosebit în Deva”, a spus vicepri
marul Florin Oancea.

Ședință SAMTID
Deva (D I.) - Ședința lu

nară a reprezentanților insti
tuțiilor implicate în deru
larea proiectului SAMTID a 
avut drept scop analiza as
pectelor noi apărute pe teren 
în localitățile unde se execută 
luorări. Este vorba despre 
orașele Călan, Hațeg, Geoa- 
giu și Orăștie. Vicepreședin
tele CJ, Dorin Păran, ne-a 
declarat că la ora actuală nu 
există probleme deo-sebite. 
„Am vrut să stabilim ce este 
de făcut pentru perioada de 
iarnă, când nu se poate lucra. 
La întâlnire au fost prezenți 
și Iuliu Păcurariu, președin
tele programului SAMTID pe 
România, și Robin Cook, 
șeful firmei de consultanță 
care asigură dirigenția de 
șantier. Totodată s-a luat 
decizia ca demararea lucră
rilor la Simeria și Brad să 
aibă loc în februarie 2006, 
deoarece timpul nu ar per
mite să se lucreze prea mult 
în această iarnă”, ne-a spus 
Dorin Păran.

Concursuri de Crăciun î\

sună la numărul de telefon 
21 1275, interior 8811, persoană 
de contact Cristina Picoiu.

Regulament:
La acest concurs nu pot par

ticipa angajații S.C. Inform Media 
S.R.L. și nici rudele acestora de 
gradele I și II.

Extragerea va avea loc, la se
diul redacției, în data de 21 
decembrie.

Numele câștigătorului va fi 
publicat în paginile ziarului din 
data de 22 decembrie.

Succes!

Cuvântul Liber îți oferă premii 
de milioane:

• o centrală termică
• week- end în 23, 24, W

decembrie, la cabana Floare de 
Stâncă din Munții Retezat pen
siune completă, inclusiv masa dfe 
Crăciun)............

• un televizor color

Cum poți participa?
Fă-ți un abonament pe trei luni 

sau prelungește ți actualul abona
ment cu încă trei luni, până la 
data de 20 decembrie șl intra 
alături de noi în anul 20QBI

Trimite-ne o copie xerox după 
chitanță, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, 
depune-o în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau vino cu ea 
chiar la redacție. Toate chitanțele 
vor participa la concurs.

Abonamentul pe mai multe 
’.luni îți aduce mai multe șanse de 

câștig!
Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul

Liber din Deva, Strada 22 
Decembrie, numărul 37A; .

- la poștă;
- sau dacă vrei ca volanții 

noștri să vină chiar la tine acasă,

COMPLEXUL

FBlcuvÂifflli.

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@infarnimedia.ro
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Jiul a rămas doar cu dorința
■ Deși jiuliștii au decla

• Arbitri. Victor Berbecaru va arbitra ulti
mul meci din turul Diviziei A-Burger la fot
bal, programat sâmbătă, de la ora 19,00,

^ntre Rapid București și Jiul Petroșani. La 
partida de sâmbătă, restanță din etapa a 15- 
a, Berbecaru va fi ajutat de arbitrii asistenți 
Marcel Savaniu și Florin Buzărnescu. (V.N.)

• Antrenor nou. Cu toate că nu au dezvă
luit numele noului antrenor al Minerului, sur
se oficiale susțin că nu este exclus ca echipa 
să fie condusă de Gigi Mulțescu. „Este posibil 
sa fie oricine. Deocamdată nu putem da nu
me. Sunt convins că se va apela la persoana 
potrivită pentru această funcție", a afirmat 
Mircea Ciriperu, președintele clubului. (V.N.)

rat că echipa va lupta 
pentru semifinale, ieri 
nu s-a putut mai mult.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Mogoșoaia - Farul Con
stanța s-a calificat, miercuri, 
în semifinalele Cupei Româ
niei, după ce a învins, la Mo
goșoaia, cu scorul de 1-0 (0-0), 
formația Jiul Petroșani.

în minutul 45, Guriță a în
scris pentru Farul Constanța, 
dar arbitrul Augustus Con
stantin nu a validat golul, dic
tând fault în atac.

Constănțenii au deschis sco
rul în minutul 69, atunci când 
Pașcovici a centrat în mijlocul 
careului petroșănean, iar V. 
Gheorghe a reluat în plasă de 
la 10 metri. Jiul: 1. Hotoboc - 
2. Bădoiu, 21. Mihart, 3. C.

Farul i-a oprit pe „mineri" în drumul lor spre primăvara în Cupa României (Foto: Traian Mânu)

Dinu, 14. Perenyi - 33.1. Voicu 
(29. Iliescu '56), 4. Drăghici, 15. 
M. Dedu (27. Istimie ’75), 17.1. 
Marinică -19. Drida (30. Vezan 
’75), 7. CI. Drăgan. Antrenor: 
Ionuț Chirilă. Farul: 1. Curcă 

- 2. Farmache, 8. Lungu, 6. I. 
Posteucă, 4. Pașcovici 25. I. 
Apostol (15. Apostu ’66), 14. 
Voiculeț (23. Chirilă ’80), 16. V. 
Păcuraru, 19. V. Gheorghe -11. 
Guriță, 7. L. Mihai (20. Florică 

'90). Antrenor: Lucian Mari- 
nof. Cartonașe galbene: Dră
ghici '39, CI, Drăgan '52,1. Ma
rinică '66 / I. Apostol '22, V. 
Păcuraru '33, Lungu '42, Paș
covici '55.

Pe muchie de cuțit
St. Petersburg (V.N.) - Miercuri, la 

Sankt-Petersburg, în al treilea său meci la 
Campionatul Mondial feminin de handbal, 
selecționata României a întrecut cu 30 - 27 
(17 - 10) formația Ucrainei, în cadrul Gru
pei D a competiției.

După ce în primele două partide Româ
nia a învins Camerunul cu 50-19 și Argenti
na cu 31-15, putem spune că pentru românce 
|ibia ieri a îhceput adevăratul Campionat 
Mondial. Și nu a fost deloc ușor, deși la 
pauză aveau avantaj de șapte goluri: 17-10.

Repriza a doua nu a mai fost însă la fel 
de bună, iar cu trei minute înainte de final 
meciul era egal. Până la urmă, româncele 
au obținut o victorie importantă, cu 30-27, 
împotrivajmedaliatei cu bronz la Atena și 
păstrează șanse de a termina grupa pe locul 
I. Urmează vineri un meci la fel de impor
tant cu Franța, în care echipa noastră tre
buie să-și dovedească valoarea.

Amenzi și plecări la Lupeni
■ Oficialii Minerului 
Lupeni au fost surprinși 
de gestul antrenorului 
de a părăsi echipa.

Petroșani (V.N.) - După 
terminarea turului, la Mine
rul Lupeni s-au petrecut tot 
felul de lucruri. „Am fost sur
prinși să aflăm din presă că 
antrenorul Adrian Matei a

declarat că nu mai revine la 
Lupeni”, a spus Mircea Ciri
peru. în urma afirmațiilor fă
cute de Matei în presă, pre
ședintele de la Lupeni spune 
că într-o ședință fulger con
ducerea clubului a căzut de 
acord să întrerupă orice cola
borare cu tehnicianul divizio
narei B. Matei a decis să re
nunțe la colaborarea cu echi
pa din Vale, după ce condu

cerea a luat decizia de a-i 
sancționa atât pe jucători, cât 
și pe antrenori cu o amendă 
de 5 milioane de lei, după 
înfrângerea suferită, în depla
sare, la Câmpia Turzii. „Pen
tru ce să fim sancționați când 
am terminat turul pe locul 
8?”, a replicat Matei. în 
schimb, Ciriperu a spus: „Un 
lucru să fie clar noi nu vom 
reveni asupra amenzilor”.

Cupa Mondială
Berlin (MF) - Antreno

rii celor 32 de echipe 
calificate pentru turneul1' 
final al CM FIFA 2006 
vor asista la tragerea la 
sorți de vineri, cu ex
cepția antrenorului ar
gentinian, Jos6 Peker- 
man. Federația argenti- 
niană nu a oferit detalii 
despre această absență.

Belu nu se implică

; Dan Petrescu, în Polonia
Bucuriești (V.N) - Tehnicianul Dan Pe

trescu, care a pregătit până acum formația 
este noul antrenor al 
formației Wisla Cra
covia. Ofițerul de pre
să al grupării Wisla, 
Jerzy Jurczynski, a 
afirmat că au fost sta
biliți termenii angaja
mentului care va în
cepe de la 1 ianuarie 
2006, contractul ur
mând să fie semnat 
astăzi, la Cracovia. 
Cotidianul polonez 
Przeglad Sportowy a- 
nunțase săptămâna 
trecută că gruparea

Wisla Cracovia i-ar fi înaintat o ofertă teh
nicianului echipei Sportul Studențesc, Dan 
Petrescu, acesta solicitând un salariu de 
300.000 de dolari pe sezon. în cazul în care 
semnează cu Wisla este posibil ca Dan Pe
trescu să îi transfere la formația din Craco
via pe jucătorii Florentin Petre (Dinamo), 
Tiberiu Bălan, Ionuț Mazilu (ambii Sportul 
Studențesc) și Emilian Dolha (Rapid).

■ Fostul antrenor a 
declarat că implicarea 
lui în alegerile FRG sunt 
doar simple speculații.

București (V.N.) - Fostul 
antrenor al lotului olimpic 
feminin de gimnastică, Octa
vian Belu, a declarat, mier
curi, că nu dorește să se im
plice în vreun fel în alegerileSportul Studențesc,

Dan Petrescu
(Foto: EPA)

Octavian Belu ' (Foto: epa)

de la FRG, dar le transmite 
candidaților mesajul său de 
la concursuri: să învingă cel 
mai bun.

„Nu mai fac parte din 
structura FRG și am conside
rat că este cel mai bine să nu 
mă implic. Nu știu de unde 
au apărut speculații. Tot ce 
pot să spun, în privința can
didaturilor la președinția fe
derației, este că răspunderea 
va fi pe umerii celor care 
votează și le transmit ceea ce 
spuneam și la concursuri: să 
învingă cel mai bun!”, a de
clarat Octavian Belu.
Revenire?

Tehnicianul a mai spus că 
fostul gimnast Marius Urzică 
nu are nevoie de sprijinul 
său în tentativa sa de a de
veni președinte.

„El se sprijină singur, după 
o carieră excelentă. Consider 
că, pentru viitor, Marius Ur
zică poate reprezenta o alter
nativă la conducerea fede
rației”, a afirmat Belu. Cu o- 
cazia lansării programului 
său electoral, Marius Urzică 
declarase că, dacă va câștiga 
președinția FRG, va dori să 
lucreze cu antrenorii Belu și 
Bitang și va lupta pentru rea
ducerea acestora la condu
cerea lotului feminin.

Concursuri de Crăciun 
în Cuvântul liber

’’ -Țțv' .

Cuvântul liber te provoacă la puzzlel Caută și decupează cele 6 piese 
puzzle, apărute în Cuvântul Liber, în perioada 8-15 decembrie.

• Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie și 
scrie numele, adresa, numărul de telefon și răspun
sul la întrebarea:

„Ce rubrici noi vrei să citești în Cuvântul Liber?"
Trimite plicul prin poștă la O.P. 1, C.P. 3, Deva, 

depune-l în cutiile speciale Cuvântul Liber sau la 
sediul redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, pănă la data de 21 decembrie (data poștei).

•Vă oferim: o excursie la Paris de 7 zile; pentru 
2 persoane (cazare la hotel și mic dejun inclus, ghid, 
transport cu autocarul cu plecare din Oradea ); un 
colțar de bucătărie; un cuptor cu microunde; sau 
un brad împodobit, care să-ți lumineze Sărbătorile 
de iarnă.

• Extragerea va avea loc, la sediul redacției, în 
data de 22 decembrie.

il

Numele câștigătorilor vor 
fi publicate, în paginile ziaru
lui, în data de 23 decembrie!

•Regulament: Trimiterea 
talonului completat înseam
nă acceptarea condițiilor de 
participare la concurs. Pre
miile nu sunt transmisibile. La 
acest concurs nu pot parti
cipa angajații Inform Media 
SRL. și nici rudele acestora 
de gradele I și II.

CUVÂ[®JURNAL

iI

CONCURS

53% Reducere Economisește cu abonamentulA

Cuvântul liber!
Abonează-te acum! cuvÂNim-l

Pret/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

CUM TE ABONEZI?

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

r
&-

r-

Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Numele

Localitatea

Telefon (opțional)<

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• Rezervă. După un început bun de sezon, 
în care s-a numărat printre titularii echipei 
spaniole de fotbal Getafe, Cosmin Contra a 
fost mai mult rezervă în ultimele luni la gru
parea antrenată de germanul BernA Schus
ter, unul dintre motive fiind și accidentarea 
la coapsă, care l-a ținut departe de gazon 
timp de șase săptămâni. (MF)

• Mondial de hochei. între 12 și 18 
decembrie, Patinoarul „Mihal Flamaropol" 
din Capitală va găzdui turneul Grupa A din 
Divizia a ll-a a CM de hochei pe gheață pen
tru echipe sub 20 de ani. România va întâlni 
în primul meci formația Spaniei. România a 
ocupat locul 2 după Japonia. (MF)

• Absență. Antrenorul reprezentativei de 
fotbal â Olandei, Marco Van Basten, a de
clarat că „nu este surprins" de faptul că 
Olanda nu figurează printre capii de serie 
pentru tragerea la sorți a grupelor CM 2006, 
care va avea loc vineri, deoarece aceștia au 
ratat calificarea la CM din 2002. (MF).

Protasov și 
bugetul

Kiev (MF) ■ Antre-no- 
rul ucrainean Oleg Pro
tasov, în prezent la 
echipa de fotbal Steaua 
București, ar putea be
neficia de un buget de 
15 milioane de dolari la
viitoarea sa formație, 
Dnepr Dnepropetrovsk. 
Protasov va semna, 
probabil, un contract pe 
o perioadă de 3 ani cu i 
Dnepr, după cum a afir
mat impresarul moldo- î 
vean Arcadie Zaporo- 
janu, care tratează mu
tarea împreună cu alți 
doi agenți FIFA, Geor- 
gos Fuzias și Demetros i 
Karibas, de la firma Top = 
Link Sports Group. 
„Dnepr va aloca 10-15 
milioane de dolari pen
tru transferuri, dar 
totul va depinde de i
cererile 
noului 
antrenor”, 
a declarat 
directorul 
sportiv al 
grupării.

Roger Federer
(Foto: EPA)

Tenîsma* 
nul anului
București (MF)- 
Tenismanul elvețian 
Roger Federer a fost 
desemnat cel mai 
bun jucător al anului 
2005 de Asociația 
Internațională a Jur
naliștilor specializați 
în acest sport. Elve
țianul, a câștigat în 
acest sezon la Wim
bledon și US Open, a 
fost finalist la Turneul 
Campionilor și a ter
minat pe primul loc 
în clasamentul ATP. 
Federer, în vârstă de 
24 de ani, a terminat 
acest sezon cu 81 de 
victorii și patru 
înfrângeri, elvețianul 
câștigând 11 turnee 
de simplu și unul de 
dublu.

Vizita Papei amânată
Varșovia (MF) - Papa Benedict al XVI- 

lea se va afla în Polonia, în cursul lunii mai, 
pentru ca vizita sa să nu coincidă cu perioa
da de desfășurare a CM de fotbal din Ger
mania, a anunțat marți arhiepiscopul de 
Cracovia Stanislaw Dziwisz. „Inițial, vizita 
Papei în Polonia fusese anunțată pe 10 sau 
11 iunie, dar aceste date nu mai sunt de 
actualitate pentru că este mai bine ca peleri
najul să aibă loc în afara Cupei Mondiale”, 
a declarat prelatul polonez la revenirea de 
la Vatican. Decizia finală privind data voia
jului papal va fi luată în următoarele zile, 
a adăugat Stanislaw Dziwisz, fost secretar 
particular al Papei loan Paul al II-lea.

proba de slalom uriaș din cadrul JO de 
iarnă, care vor începe la 10 februarie 2006. 
întrecerile se desfășoară la 15 discipline, la 
care vor participa 2500 de sportivi. (Foto: epaj

:

CM de
JRazultatși :

Grupa A___________________
Olanda-Uruquay 29-8(17-4) 
Rusia-China 36-20 (16-9) 
Croația - Japonia 31-30 (11-14) 
Grupa B______________ ;_________  ;
Slovenia - Australia 41-13 (19-4) ■ 
Ungaria - Angola 34-30(14-17) 
Coreea de Sud - Norvegia I
__________________30-25 (11-13)___ | 

Grupa C________________________
Brazilia - Polonia 34-31(17-13) 
Germania - Austria 34-27 (17-14) 
Danemarca - Cote d'Ivoire 
____________ 42-21 (22-9) 
Grupa D___________________
România - Camerun50-19 (26-8) 
Macedonia - Ucraina 
__________________29-29 (12-17) 
Franța - Argentina 33-11(13-4)

■ în ziua a doua, Ro
mânia a înregistrat un 
scor categoric, înscriind 
50 de goluri.

Sankt Petersburg (MF) - în 
ziua a doua a CM feminin de 
handbal, Coreea de Sud, vice- 
campioană olimpică, a trecut 
de șocul eșecului cu Slovenia 
din ziua inaugurală și a 
învins Norvegia, campioană 
europeană, cu 30-25 (11-13), 
rezultat care complică situ
ația în Grupa B. înaintea 
meciului cu Ucraina, țara 
noastră ocupă locul I în 
grupă, la egalitate cu Franța. 
In topul golgheterilor, primul

ditare a semi
finalei din 
sezonul trecut 
al Ligii Cam
pionilor 
Europeni la 
Fotbal, marți 
seară, Chelsea 
și Liverpool 
au terminat 
nedecis, 0-0. 
Totuși, 
ambele echipe 
s-au calificat 
în optimile de 
finală ale 
competiției. 
Liverpool de 
pe locul I, cu 
12 puncte, iar 
Chelsea de pe 
al II-lea, cu 11 
puncte. De 
remarcat că 
Liverpool nu 
a pierdut nici 
o partidă în 
această etapă 
a Ligii.

(Foto; EPA)

Meciuri dârze la Sankt Petersburg (Foto: EPA)

loc este ocupat de austriaca 
Tatjana Logvin (22 goluri). 
Valentina Ardean - Elisei,

Simona Gogârlă și Ramona 
Maier ocupă locul 20, cu câjja 
12 goluri.

Liga Campionilor la finiș
■ Doar cu câteva sur
prize, în Liga Campi
onilor s-au disputat 
ultimele partide.

Londra (MF) - Marți seară 
au obținut calificarea în opti
mile de finală ale Ligii Cam
pionilor europeni la fotbal și 
formațiile AC Milan, PSV 
Eindhoven și Glasgow Ran
gers, după partidele din ulti
ma etapă (a șasea) a grupelor 
competiției. Milan a învins cu 
3-2 pe Schalke, PSV a trecut 
cu 2-0 de Fenerbahce, în 
vreme ce Rangers a terminat 
la egalitate, 1-1, cu Inter

Milano. Este de notat elimi
narea din competiție a cam
pioanei de acum doi ani, FC

Grupa A: Bayern Miinchen (Ger
mania), Juventus Torino (Italia)
Grupa 8: Arsenal Londra (Anglia), 
Ajax Amsterdam (Olanda)
Grupa C: FC Barcelona (Spania), -
Grupa D:-
Grupa E: AC Milan (Italia), PSV 
Eindhoven (Olanda)
Grupa F: Lyon (Franța), Real 
Madrid (Spania)
Grupa G: Liverpool (Anglia), 
Chelsea (Anglia)
Gfupa H: Inter Milano (Italia), 
Glasgow Rangers (Scoția)

Porto, care a ocupat ultimul 
loc în grupa H. Vom reveni 
cu partidele disputate ieri.

Eeb: In Stipa UEFâ

Șaisprezecimi de finală: . 
Grapa A: EC Bruges (Belgia, 
Grapa B: -
Grupa C: -
Grupa D -
Grupa B: Schalke 04 Gelsen
kirchen (Germania)
Grupa F: Rosenborg Trondheim 
(Norvegia)
Grapa G Betis Sevilla (Spania) 
Grupa H: Artmedia Bratislava 
(Slovacia)

Scandări 
antisemite

Budapesta (MF) - Fede
rația ungară de fotbal a 
amendat clubul Ujpest 
FC cu suma de 5 mi
lioane de forinți pentru 
scandările antisemite ale 
suporterilor săi, în cur
sul partidei cu MTK 
Budapesta, grupare care 
are strânse legături cu 
comunitatea evreiască 
din Ungaria. Csaba Sapi, 
arbitrul acestei întâlniri 
a fost suspendat, până la 
1 martie 2006, pentru 
lipsă de reacție.

Cupa Mondială de șah
■ Competiția a reunit 
128 de mari maeștri 
din întreaga lume, 
inclusiv din România.

Moscova (MF) - Cupa Mon
dială de șah de la Hanti Man- 
sisk (Rusia) a continuat cu 
prima partidă din turul IV. 
Aleksandr Grișciuk (Rusia) a 
câștigat la Gata Kamsky 
(SUA), Serghei Rublevski 
(Rusia) l-a învins pe coechi
pierul său Konstantin Sakaev, 
iar olandezul van Wely, cu 
piesele albe, a pierdut în fața 
ucraineanului Ruslan Pono
marev. Partidele Bareev 
(Rusia) - Carlsen (Norvegia).

Vallejo (Spania) - Aronian 
(Armenia), Dreev (Rusia) - 
Ghelfand (Israel) s-au termi
nat remiză.

Cupa Mondială de șah a 
reunit la actuala ediție 128 de 
mari maeștri, disputându-se 
în sistem eliminatoriu, cu 2 
partide pentru fiecare pe
reche. Șahistul român Andrei 
Istrățescu a ajuns până în 
turul II, primind un bonus de 
9000 dolari.

Premiile totale sunt de 1,5 
milioane dolari. Câștigătorul 
va primi 100.000 dolari, al 
doilea clasat - 70.000, al treilea 
- 56.000, iar ceilalți sume în 
funcție de etapa în care se 
califică.

J Intr-o 
partidă 

gl disputată, 
ieri, în 
cadrul 

k'-' Ligii Pro- 
n| fesioniste 
R nord- 
f americane 

de hochei 
fel pe gheață, 
v ■ Detroit 
K Red Wins 
P 1 a învins 

cu 5-2 pe 
New Jer-

' ; sey
- Devils.

S (Foto: EPA)
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Vând ap. 1 cameră (01)
• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
■ arunc, contorizări, balcon închis, complet 
mobilat și utilat, Al. Jiului, preț 750 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0740/210780.
• arcuit, contorizări, balcon închis, parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva, zona Miorița, preț 
880 milioane lei. Tel. 0740/210780.
• decomandate, 56 mp, zonă centrală Deva, etaj 
1, preț 1,100 mid. lei. Tel. 0727/832009.
£ '^comandate, 60 mp, contorizări, balcon, fără 
«bunătăți ri, etaj 1, zona Lido, preț 1 mid. lei. Tel. 
0740/210780.
• decomandate, 63 mp, contorizări, balcon, 
boxă uscătorie, etaj 5, zona licee, preț 1;4 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0740/210780.
• Deva, bdul. Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1,300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413,
• Deva, Dacia, semidecomandate, contorizări, 
etaj 3, preț 700 milioane lei, negociabil. Tel. 
0740/210780.
• Deva, Gojdu, decomandate, balcon, 48 mp, 
izolat, preț 86.000 ron. Tel. 221712,0724/305661.

• Deva, M. Kogălniceanu, circuit, contorizări, 
interfon, îmbunătățiri, prețul pieței. Tel. 215526.

• etaj 1 plus 2 camere la parter, zona Magazinul 
Tineretului, prelată pentru terasă completă, 
dozator de bere 2 capete și răcitor, negociabil. 
Tel. 0723/514133,218450,235570 după ora 19.

• Hunedoara, bucătărie mare, beci cu posibili
tate de transformare în apartament, curte, 
grădină zonă foarte frumoasă convenabil. Tel. 
0744/643602.
• parter, decomandate, centrală termică 
scurgere separată amenajări, deosebit pentru 
birouri, cabinete, fără asociație de locatari, zona 
FERE Deva. Tel. 220211,217888.
• semidecomandate, 38 mp, gresie, faianță 
parchet lamelar, ocupabil imediat, preț 650 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/815781.
• Simeria, zonă centrală parchet lamelar, 
centrală termică gresie, faianță ocupabil 
imediat, preț 800 milioane lei. Tel. 0720/505771, 
0721/446708.
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• semidecomandate, centrală,termică balcon, 
parchet, gresie, faianță etaj 1, împăratul Traian, 
preț 31.000 euro. Tel. 0740/210780.
• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
etaj 1, zona Mărăști, preț 680 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780. '

• semidecomandate, contorizări, balcon, etaj 3, 
preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
0740/210780.
• semidecomandate, gresie,, faianță, parchet, 
bucătărie modificată ușă metalică etaj 2, zona' 
Al. Lalelelor, preț 28.000 euro. Tel. 0742/290024.
• Simeria, etaj 2, parchet lamelar, centrală 
termică mobilă de bucătărie, preț 500 milioane 
lei. Tel. 0720/505771,0721/446708.

• ultracentral, decomandate, etaj 2, bloc 
cărămidă, Deva, preț 1,150 mid. lei. Tel. 
0727/832009.
• urgent, Bărcea Mare, 48 mp, preț 300 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0254/231750.
• urgent, cărămidă decomandate, modificări, 
balcon, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
ralete exterioare, interfon, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0722/857606, 
0766/763615.
• urgent, Deva, Micro 15, etaj 10, ocupabil 
imediat, preț 300 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/582117,231284.
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mil. neg, tel. 0722/2099Q6; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• fără îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dea, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)

• zona Liliacului, dec,, contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Noii, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate, cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika) '

• zona Progresul, et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat, preț 95.000 RON, neg., 
tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• urgent, zona Al. Strei ului, centrală termică et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160.(Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut, 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• Ocazie! Urgent, zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termică. Ocupabil imediat! Preț: 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika) .
• zona Astoria, semidec., parchet contorizări, 
balcon, et.l, s 51 mp, preț 850 mii. lei, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona teatru, parchet, jaluzele exterioare, 
semidec, et. intermediar. Preț 350 mii., neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Scărișoara, semidecomandate, 
apometre, balcon, instalații sanitare noi, 
acoperit cu izolație italiană preț 720 milioane lei. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat, termopan, centrală termică 
parchet, faianță mobilă de bucătărie, bine 
întreținut, peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona AL Streiului, semidecomandate, centrală 
termică termopane, mobilat, ușă metalică 
acoperit cu izolație italiană balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Bălcescu, decomandate, etaj 1, modi
ficat, îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut, ocupabil imediat, preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 

3000 SRL)
• zona Bejan, bloc tum, nu ultimul etaj dec., 
contorizări, preț 36000 RON, tel. 224296, 
0788361782. (Garant Consulting)
• zona Bejan semidec., contorizări, et. 1, 
ocupabil imediat, preț 50000 RON, negociabil, tel. 
224296,0788361782. (Garant Consulting)
• zona Zamfirescu, et. 2, dec., contorizări, 
balcon, suprafața 50 mp, baie cu geam, preț 
30.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting) 
•In zonă centrală etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat, bloc cărămidă, liber, exclus credit, 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725,206003. 
(Ag. Mimason)
• foarte urgent, în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec., baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit, preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)
• urgent, in zona Sala Sporturilor, modificat, 
baie amenajată contorizări, liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608,206003. (Ag. 
Mimason)
• zona împăratul Traian, etaj 2, sdec., neame
najat, 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)

• zona MagazimBui Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță centrală 
termică preț 1,35 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)

• foarte urgent, motiv de emigrare, sdec., 
balcon închis, bucătărie modificată 2 focuri gaz, 
etaj 2, Zamfirescu, preț 820 milioane lei, neg. Tel. 
0742/019418 (Ag. Prima invest)

■ urgent, dec, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță zugrăvit recent, etaj 4 din 7, zona 
Decebal, ocupabil imediat, preț 1,1 mid. lei, neg. 
Tel. 0742/019418 (Ag. Prima Invest)
• urgent, dea, Deva, zonă ultracentrală etaj 
intermediar, 55 mp, balcon închis, parchet, 
interfon, contorizări complete, preț 1,1 mid. lei. 
Tel. 0726/710903. (Ag. Prima Invest)

• urgent, Deva, Bdul luliu Maniu, dec., 55 mp, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, preț 960 
milioane lei, neg. Tel. 0722/564004. (Ag. Prima 
Invest)
• sdeo, contorizări, etaj intermediar, gresie, 
faianță urgent! preț foarte bun, 690 milioane lei. 
Tel. 0740/126029. (Ag. Prima Invest)
• dea, etaj 1, piață centrală termică parchet, 
gresie, faianță 2 balcoane. 57 mp, preț 1,4 mid. 
lei, neg. Tel. 0740/210780. (Ag. Prima Invest)

• urgent, Deva, zona Centrofarm, etaj 1, 
contorizări, preț 690 milioane lei. Tel. 
0726/710903. (Ag. Prima Invest)
• dec, balcon, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj 2, zona Lido, preț 1 mici, lei, neg. Tel. 
0740/210780. (Ag. Prima Invest)
• dec, balcon închis, contorizări, bucătărie 
modificată etaj 4, Bdul Decebal, preț 1,2 mid. lei, 
neg. Tel. 0740/210780. (Ag. Prima Invest)
• zona piață parter, bloc de cărămidă parchet 
apometre, gaz 2 focuri, interfon, ocupabil 
repede, preț 100.000 lei tel. 0723-251498,232808 
(Fiesta Nora)
• zona BduL Dacia, etaj 2, vedere in față 
parchet gresie, faianță amenajat recent preț 
77.000 lei, se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745-
302200,232808. (Fiesta Nora)

I • zona Decebal ■ Lido, etaj intermediar, dec., 60 
mp, termopan, centrală termică balcon închis, 
parchet, gresie, faianță baie și bucătărie mare, 
vedere spre Cetate, foarte urgent, preț 130.000 
lei negociabil, tel 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamfirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță baie mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei neg. 
Tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec., 60 mp, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificat la 
bucătărie, ușă metalică în curs de renovare, tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona centrală dec., bloc tip vilă loc de
parcare, balcon mare, termopane, 50 mp, zonă 
liniștită merită văzut, preț 125.000 lei, tel. 0788- 
165702,232808 (Fiesta Nora) 1
• zona Decebal, dec., 60 mp, 2 balcoane, 1 închis, 
amenajat deosebit, vedere la bulevard sau 
schimb cu apartament 3 camere în zonă bună 
fără amenajări, ofer diferență tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Liiacului, dec., parter, vedere în 2 părți, 
ușă nouă, fără modificări, gresie, faianță preț 
115.000 lei, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec., etaj intermediar, vedere la 
părculeț, bine întreținut, apometre, parchet, 
gresie, faianță ușă metalică, preț 115.000 lei, 
neg. Tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona LUiacuiui, dec., fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedre în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)

• Deva, Str. 22 Decembrie, et. 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă bună nu conteazăstareă de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent, Deva, zonă bună plata imediat. Tel. 
215212. (Ag. Prima Invest)
• zona Decebal, 1 Decembrie, Ion Creangă 
Neptun, etaj intermediar, tum maxim etaj 6, dec., 
cu / fără amenajări, se oferă preț bun cu plata pe 
loc chiar azi, este- urgent- nu ezita, tel 0723- 
251498 0745-302200. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 1, zona 
G. Enescu, Deva, parchet contorizări, preț 1300 
mid. lei, negociabil. Tel. 0727/832009.

• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 
focuri, 98 mp, vedere în 2 părți, fără îmbunătățiri 
majore, etaj 1, preț 1320 mid. lei, negociabil. Tel. 
228615.
• Deva, Dorobanți, etaj 2, 2 băi, un balcon, 
contorizări, parchet, faianță lavabil alb. Tel. 
0724/363700.
• Deva, zona Gojdu, bloc cărămidă balcon, etaj 
intermediar, contorizări, preț 1,130 mid. lei. Tel. 
0727/832009.

• semidecomandate, contorizări, repartitoare, 
balcon mare închis, etaj 2, Deva, Al. Păcii, preț 
1,150 mid. lei, negociabil. Tel. 0727/043786.

• semidecomandate, Deva, zona Crișului, etaj 
intermediar, contorizări, întreținut balcon, preț 
630 milioane lei. Tel. 0727/832009.
• semidecomandate, zona Cioclovina, Deva, etaj 
intermediar, ușă metalică lamelar, termopan, 
instalații noi, preț 26.000 euro, negociabil. Tel. 
0727/832009.
• urgent etaj intermediar, balcon, contorizări, 
repartitoare, bloc de cărămidă ocupabil 
imediat, zona Bălcescu, preț 117.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0745/888619,227661.

• urgent semidecomandate, etaj intermediar, 
zonă, bună amenajat, bine întreținut, preț 850 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/815781.
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• zona Bălcescu, dec., balcon, contorizări, preț 
130.000 RON, tel. 0740013971. (Garant Consulting)
• zona Minerului, amenajări moderne (geam 
termopan, gresie, faianță CT etc), preț 90.000 lei 
RON neg., tel. 0740013971. (Garant Consulting)

• toarte urgent et. 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt, preț 77000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662 (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec, hol mare central, gaz 2 focuri, parchet rară 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Zamfirescu, et. 1, bloc de cărămidă 
centrală termică gresie, faianță ocupabil 
imediat. Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• Hunedoara, semideo, zona OM+gară CT, et 
1 (la bloc tip vilă). Preț 120.000 RON, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
■ zonă centrală balcon închis, bine întreținut, 
boiler, ideal pentru privatizare. Preț 750 mil„ neg. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Dada, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet repartitoare, interfon la scară bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208 0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală, modificat din 4 camere, 
centrală termică termopane, living, bucătărie 
modificată foarte bine amenajat, etaj interme
diar, preț 62.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• urgent, dea, balcon închis, 2 băi, parchet, 
contorizări, ocupabil imediat etaj 3, zona piață 
preț 38.000 euro, neg. Tel. 0742/019418 (Ag. 
Prima Invest)
• urgent, Deva, zonă bună etaj 3, parchet 
balcon, centrală termică preț 800 milioane lei, 
neg. Tel. 215212. (Ag. Prima Invest)

• sdeo, contorizări, etaj intermediar, zona 
Gojdu, Deva, 2 balcoane, parchet preț 13 mid. 
lei. Tel. 0740/126029. (Ag. Prima Invest)

• zona Dorobanți, bloc nou, etaj 3, dec., 98 mp. 
centrală termică parchet 2 băi, 2 balcoane, ușă 
nouă preț 142.000 lei neg., tel. 0723-251498. 
232809. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă neame
najat, fără modificări, contorizări apă gaz, 
repartitoare de căldură balcon mare închis, bine 
întreținut vedere în 2 părți, preț 118000 lei, tel. 
0723-25498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere- și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificată 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei, tel. 0745-
302200,232808. (Fiesta Nora)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în 
Brânișca sau Șoimuș, preț 820.000.000 ROL, nego
ciabil, tel, 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică, 
două bă, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpâr ap. 3 camere (06)
• In Deva, zonă bună dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)
• central etaj 2, boxă centrală termică parchet, 
preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 0722/664081.
■ decomandate, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
90 mp, etaj 1, Zamfirescu, Deva, preț 13 mid. lei. 
negociabil. Tel. 0747/490290.
• decomandate, zona Zamfirescu. Deva, 100 mp, 
2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, preț 1,400 
mid. lei, negociabil. Tel. 0727/832009.

• Deva, zona pieței centrăe, centrală termică 
parchet, lavabil, interfon, ocupabil imediat Tel. 
233473,0723/712388
• toarte urgent, decomandate, etaj 1, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică 112 mp, bloc 
cărămidă fără intermediari. Tel. 0788/497895, 
228775.
• dea, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet loc rezervat pt. mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ocazie! Urgent et. 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, bine întreținut, ocupabil în 7 zile, st 95 
mp. Preț 155.000 RON. Tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zonă centrală st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușă nouă bloc din cărămidă 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)

• zonă bună decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1350 mid. Lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zona Micro 3, semidec., 2 băi, 3 balcoane, unul 
închis cu termopan, gresîe, faianță parchet 
laminat C.T, calorifere noi, mobilat la comandă 
ușă metalică interfon. Preț39500 euro, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona ton Creangă, et 2, decomandate, 
contorizări, preț negociabil, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zona. Bălcescu, et. intermediar, amenajări 
moderne (gresie, faianță parchet, geam 
termopan, centrală termica) cu garaj, preț 45.000 
euro neg, tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Avram lancu, transformat în 3 camere, 
etaj intermediar, amenajări modeme (geam 
termopan, CT, gresie, faianță parchet etc), preț 
60000 RON, tel. 0740013971. (Garant Consulting)
• Deva, uUiatenlial 2 băi, 3 balcoane închise și 
încălzite, termopan integral, C.T., parchet stejar, 
mobilă bucătărie, interfon, etaj 8 din 8, lift, 
hidroizolație. nouă Preț 60.000 euro neg. Tel. 
0746-225728 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând case, vile (13)
• casă In Simeria și Dacia 1310, af 1985, prețuri 
negociabile. Tel. 220393.
• Deva, zonă centrală casă curte, grădină, 500 
mp, ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548.
• in Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• Hunedoara, casă din cărămidă 3 camere, 
bucătărie, baie, cămară pivniță garaj, curte, 
grădină gaz, apă canalizare. Preț 1,100 mid., 
neg. Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Piață 2 corpuri, bucătărie, pivniță baie, 
garaj, grădină gaz, apă canalizare. Preț 1,300 
mid., neg. Tel. 718833,745374,0740-130413,0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță centrală termică tavane false, 
spoturi, sc 80 mp, st 453 mp, garaj, grădină, 
curte, anexe, preț 2,600 mid. lei. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală P+1,4 camere, 3 bă, 2 garaje, 
scară interioară gresie, faianță centrală 
termică grădină curte, st 350 mp, renovată la 
cheie, preț 4 mid. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)

• zona Parc, 4 camere, 3 băi, bucătărie 
modernizări (centrală termică gresie, faianță, 
parchet), curte, grădină preț 400.000 RON, nego
ciabil, tel. 0740013971. (Garant Consulting)
• In zona Casei de Cultură 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, garaj, grădină construcție 1970, 
solidă cu planșeu, suportă extindere, sc 146 mp, 
st 535 mp, preț 115.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• In zona Călugăreni, construcție D+P, cu 2 
camere, bucătărie, baie, hol, pe nivel, parchet, 
gresie, faianță centrală termică curte, st 320 
mp, preț 120.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• in zona Judecătoriei, construcție bună dar 
modestă o cameră hol, baie, bucătărie, garaj 
foarte mare care poate fi transformat în camere, 
curte, gaz. apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003.230324. (Ag. Mimason)
• In zonă centrală 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină, st 500 mp, pretabi 
firmă preț 78.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• zona Ion Creangă Deva, 3 camere, baie, 
bucătărie, apă gaz, canalizare, curte și grădină 
st 600 mp, preț 2,1 mid. lei. Tel. 0726/710903. (Ag. 
Prima Invest)
• Mihăitenl jud. Hunedoara, st 1300 mp 
(teren+casă). utilități în zonă ideal pentru casă 
de vacanță Preț9500 euro neg. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpâr casă (14)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat. Tel. 215212. (Ag. Prima Invest)

Vând case la țară (17)
• 3 camere, fântână pomi, 24 ari grădină, preț 
negociabil, Chimindia, nr. 16. Tel. 0726/074084.
• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448
• casă mare cu anexe gospodărești (curte 500 
mp, în Sibișelu Nou). Tel. 0747/279766.
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• casă (vilă) P+M Șoimuș, nouă, apă, gaze, 4 
camere, 2 băi, 2 beciuri, bucătărie, garaj, anexe, 
grădină, living, terasă, preț negociabil. Tel. 
0727/934959,0723/413086.
• isgent casă 2 camere, bale, bucătărie, anexe, 
grădină, 3500 mp, apă, gaz, curent, zona 
Sântuhalm, preț 1,400 mid. lei, negociabil. Tel. 
0729/055645.
• urgent, casă locuibilă, 2 camere, hol, 
bucătărie, terasă, teren 800 mp, fântână, posi
bilități gaz, apă curentă, preț 680 milioane lei, 
negociabil, sat Sântandrei. Tel. 236655, 
0742/218376,0252/392629.
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească, preț 170.000 ron, neg,, tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină, st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă, canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)

Vând garsoniere (19)
• Deva, zona Miorița, etaj intermediar, 
modificări, îmbunătățiri, parchet, balcon, 34 mp, 
preț 710 milioane lei. Tel. 0726/710903.
• Simeria, zonă centrală, etaj intermediar, preț 
450 milioane lei. Tel. 0720/505771,0721/446708.
• stare bună, în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj L dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2 buc, zona 22Decembrie, suprafață mare, et
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferen pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Micro 6, bucătărie, baie, ușă ștejar, 
cabină duș, boiler. Preț 260 mii., neg. Tel. 718833, 
745374, 0740-130413, 0720-542223. (Partener- 
Hunedoara)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei

responsabil de zonă
Cerințe:

• Permis de conducere;
• Mașină proprie;
Cunoștințe PC;
Limbă engleză nivel mediu; 
Abilități de comunicare;
Disponibilitate pentru program prelungit.

Oferim:
• loc de muncă modern;
• salariu atractiv + bonuri de masă;
• mediu de lucru atractiv și dinamic.

Depunerea CV-urilor se va face la sediul 
redacției:
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter până în 
data de 01.12.2005.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

• zona Dorobanți, etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorizat, preț 860 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet, bine întreținută preț 850 mii. 
lei.) Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat, bine 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000 SRL)
• zona Decebal dec., contorizări, pachet balcon 
închis. Preț 23.000 euro. Tel. 224296,0788361782. 
(Garant Consulting)
• lulki Manlu, et intermediar, sdec., suprafața 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
conotrizari, preț 17.000 euro, tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• cont 1, dec, buc, baie, balcon mare, suprafața 
peste 35 mp, zona Liceul Auto, preț discutabil, 
0741-154401,227542 seara (Garant Consulting)
• zona B-diă Decebal, et. 7, dec, amenajat, 
21.000 euro, tel. 0745-367883. (Garant Consulting)
• dec,etaj intermediar, contorizări, Deva zona 
Dacia preț 440 milioane lei, Tel. 0740/126029. (Ag. 
Prima Invest)
• zona Udo, etaj intermediar, dec, fără modifi
cări, parchet, gresie, faianță vedere spre Cetate, 
preț 75.000 lei, 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 3, dec, parchet, gresie, 
faianță geamuri și uși noij contorizări, ocupâbilă 
astăzi, preț 40.000 lei, tel. 0745-302200,232808.: 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă vedere la 
stradă confort 1, etaj 2, dec, balcon mare, 
parchet, gresie, faianță, renovată recent, 
contorizări, preț 80.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 78.000 
lei, sau schimb cu apartament 2 camere zona 
Gojdu, • piață, central, se oferă diferență tel. 
0723-251498,232808. (Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, dec., balcon închis, centrală 
termică termopan peste tot, parchet, gresie, 
faianță renovată recent, preț 85.000 lei, tel. 0723-
251498,232808. (Fiesta Noraî

Cumpăr garsoniere (20)
• in zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata Imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

(35064)

• In Hunedoara, zona I. Creangă, zona teatru. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara Tel. 
0254/211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentra construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• intravilan la DN 7, toate utilitățile în apropiere, 
ideal pentru privatizare, 3000 mp, fs 50 m, preț 6 
euro mp. Tel. 0720/505771,0721/446708.
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 

Tel. 0746/029058,220269.
• intravilan, 3000 mp, fs 36 m, facilități apă gaz, 
curent, la șosea, zona Șoimuș. Tel. 0729/055645.
• intravilan, 3000 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, rară 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• intravilan, 4600 mp, CF, în Tâmpa, la 14 km de 
Deva, șosea asfaltată conducte de apă, gaz, 
canalizare la poartă construcții demolabile din 
cărămidă posibilități parcelare și racordare la 
calea ferată Simeria - Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent loc drept zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• urgent, arabil și fânaț, cu pomi, 5 ha, în Hărău, 
ideal zootehnie, posibilități apă curgătoare, preț 
2,5 ron mp. Tel. 220607.
• urgent cu acte în regulă pădure foioase, 7800 
mp, în Hărău, preț 23 ron mp. Tel. 220607.
• urgent intravlan, 8000 mp, fs 40 m, facilități 
apă gaz, curent la teren, zona Sântandrei, preț 6 
euro mp. Tel. 0729/055645.
• urgent loc de casă 1000 mp, fs la 2 străzi, 
posibilități parcelare, facilități la 20. ml, preț 25 
euro mp, negociabil. Tel. 0721/815781.
• intravlan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravlan, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravlan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravlan, in zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, in Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan, In zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• iitravlan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• intravlan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)

• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• intravlan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel.. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• ocaziei pe DN7, fs 30 m. st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună, preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• 1000 mp, Deva, zona Cetății. Preț 15 euro/mp. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Sântuhalm, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la DN 7, 
ideal pentru construcții case, preț 25 euro mp. 
Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, Intravilan, st 5100 x 3, apă, gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 ml, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară, preț 33 euro mp. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, intravilan, st 22.000 mp, fs 100 ml, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7, 
preț 20 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 
3000 SRL)
• Zona Sântuhalm, st = 3000 mp, FS = 50 ml 
(ieșire la DN 7) facilități (apă gaz. curent), preț 
16 euro/mp, tel. 074003971. (Garant Consulting)
• pe DN7, intravilan, 15.950 mp, cu fc 80 m, zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp, Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona N. Grigorescu, loc de casă cu o 
construcție modestă 810 mp, fs 15 m, gaz, apă 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimason)
• In Bâlata, extravilan, liOO mp, fs 7- 8 m, 
pretabiI stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• hi zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială fc 20, m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)
• intravilan Deva, 750 mp, fs 27 m, str. M. 
Eminescu, apă, gaz, curent, canalizare, preț 
atractiv. Tel. 0722/564004. (Ag. Prima Invest) ■

Cumpăr terenuri (22)
• RapoK, împrejurimi, cu apă curentă curent 
electric, eventual gaz metan, acces la șosea, 
minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446.
• extravilan, arabă, oriunde în județul Hunedoa
ra sau în România, cu suprafața minimă de 10 
ha, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• extravilan, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 

225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• cunpâr teren intravilan (minim 1000 mp) sau 
spațiu comercial (500 mp), Deva, situate pe DN 7, 
între gară și sediul Volvo, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, contorizări. 34 mp, intrare din bulevard, 
preț negociabil. Tel. 0745/300812.
• pentn setb. birouri, cabinete. 2 camere deco
mandate, parter, centrală termică facilități 
deosebite, fără asociație de locatari, pf, zona 
extra. Tel. 217888,220211.
• hală pe DN 7, Deva. 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7. preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)

SC COOP 
FAVIOR SRL 

Orâștie 
scoate la licitație 
pentru închiriere 
spațiu comercial 

situat în Orâștie, B- 
dul Eroilor, bl. Bl, 

parter (lângă BCR) în 
suprafață de 200 

mp. Licitația va avea 
loc în data de 

19.12.2005, ora 
11.00, adresa sus 

menționată.
Informații la telefon „ 

247.493. |

• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri sani
tare amenajate, scară interioară gresie, faianță 
termopane, CT, acces din două părți, tavane fal
se, spoturi, bine amenajat preț vânzare 250.000 
euro sau preț de închiriere 15 euro mp plus tva. 
Tel. 235208 0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208 0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convertor, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona Poliția Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38000 
euro, neg. Tel. 0745/640725, (Ag. Mimason)
• urgent spațiu producție Deva, 42 mp, apă gaz, 
curent, preț 6000 euro, neg. Tel. 0722/564004. (Ag. 
Prima Invest)

«mobile chirii (29)
• închiriez apartament 2 camere mobilat 
contorizări, Deva, zona Astoria, preț 100 euro, 
avans pe 2 luni. Tel. 0745/153823.

• trier pentru închiriere apartament 2 camere, 
etaj intermediar, zona Progresul, preț 80 
euro/lună Tel. 0721/815781.
• ofer pentra închiriere apartament 2 camere, 
Gojdu robilaî îpartitoare, preț 100 euro. 761. 
221712,0724/305661,
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
zona Casei de Cultură mobilat și utilat preț 130 
euro/lună Tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, zona 
Ștrand, utilată mobilată preț 60 euro/lună 
negociabil. Tel. 0740/956234.
• ofer spre închiriere, urgent 2 apartamente a 2 
camere, ultracentral, etaje 1 - 2, mobilate, utilate, 
cu/fără centrală termică chirie și garanție în 
avans. Tel. 212580,215468 0727/624222.
• P+l, 4 camere, scară interioară living 45 mp, 2 
băi, centrală termică, pivniță garaj, piscină 
curte, grădină zona telecabină ideal locuință 
sediu, acceptăm colaborare. Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•ofer ap. 2 camere, gresie,faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 euro/ 
lună+avans pe o lună tel. 221001,0742/375994. 
(Casa Blanca)
■ ofer vfiâ mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată Și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

SO RRC LIQIDATOR SRL HUNEDOARA
notifică toți creditori i p acționarii că a fost numită lichidator conform Legii 31/1990, republicată 

cu prwre la următoarele societăți:
1. SCNAR«riPRESICOMIMPEXSRL.Hunrtoara.CUI7163536.J20/176/10Q5;

2 SC MUREȘAN SNC. Hunedoara. CUI 2127079,120/1861/1992.
Termenul limită de depunere a creanțelor este date de 19.12.2005;

Termenul de întocmire a tabelului preliminar este 9.01.2006;
Termenul de definitivare a tabelului creanțelor este data de 2 7.01.2006.
Prima Adunate a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorul ui judiciar din Hunedoara, str. Dr. 
Victor Babeș. nr. 54, în data de 31.01.2006, orele 13 și 13,30, cu următoarea ordine de zi: 
Prezentarea situației debitorului și diverse. (35807)

ia orice poliță încheiată ia se< ie ăkdâf pana ia

31 ianuarie 2006, prr-'enț rd cuponul de mai sus.
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• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră semimobilată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și
utilată CT, termopane, 2 tv color, prâț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat contorizări, 
amenajat modem, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat mașin.. 
spălat dormitor complet preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia. 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Manlu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat mobilat 
modern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(Casa Betania)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrica)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona'Mârâști, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări 
mobilată ocupâbilă imediat preț 100 euro/lun, 
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000 SRL)

• Hali pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st. 120 mp, apă 
trifazic, înălțime 4,80 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zona Caragiale, 2 camere, mobilat mobilă 
nouă CT, balcon, preț 350 $/lună tel 
0745/367893. (Garant Consulting)

Primăria Orașului Călan
cu sediul în jud. Hunedoara, orașul Călan, Str. Gării, nr.1, tel. 0254/730.223, 730.201, fax 

0254/732.954, având cod fiscal 5742434, organizează licitație publică pentru 
concesionarea unui teren situat în O.V. Călan, str. Dealu Mare, în vederea•

construirii unei hale industriale.
Documentația de licitație și caietul de sarcini se pot achiziționa de la sediul Primăriei în contravaloarea sumei de 100 
lei RON.
Taxa de participare la licitație este de 500 lei RON și se va achita cel târziu la data depunerii ofertelor, cont 
ROI0TREZ37421220230XXXXX, la Trezoreria Călan, sau la casieria Primăriei Călan.
Prețul de pornire a licitației este de 1 leu RON/mp/an.
Ofertele se pot depune la sediul Primăriei, până în data de 22.12.2005, ora 14.00.
Perioada de valabilitate a ofertelor este de minimum 60 de zile de la data depunerii ofertelor. Deschiderea ofertelor va 
avea loc la sediul Primăriei din Călan, Str. Gării, nr.1, în data de 23.12.2005, ora 10.00.
Relații suplimentare la sediul Primăriei Orașului Călan, Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului. (35778)

ANUNȚ PUBLICITAR

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ în vederea vânzării a 4 parcele de teren, situate 
în extravilanul orașului Simeria, front la D.N.7, în suprafață totală de 20.544 mp, identificat 

prin C.F. nr. 290 N - Sântandrei, astfel:
- parcela 1 - nr. topo 314/2(23-29)/!, în suprafață de 5334 mp;
- parcela 3 - nr. topo 314/2(23-29)/3, în suprafață de 4.977 mp;
- parcela 4 - nr. topo 314/2(23-291/4, în suprafață de 4.983 mp;
- parcela 5 - nr. topo 314/2(23-291/5, în suprafață de 5.250 mp.

Prețul de pornire a licitației este de 8 euro/mp.
Licitația va avea loc la sediul Primăriei orașului Simeria, în data de 16.12.2005, ora 10,00. 
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Simeria, str. Avram Iancu, nr. 
23, tel. 0254-260005 sau 0254-261891, int. 108. (35732)

FMCflp România angajează pertteo magazinul din 
Hunedoara, personal pentru următoarele posturi:

Condiții:
■ studii mediî/su" irioare tehnice/etonomice;

■ domiciliul iii Huneuoara;

Ss dfeilî
■ pachet salarii motlvant;
• lucrul fn cadrul unei echipe dinamice:
■ posibilitatea formării unei cariere fntr-un domeniu 

cu o dezvoltare continuă:
■ siguranța ce o conleră lucrul in cadrul unei companii de succes, 

Mnumttî pe plan național;
• pachet salariat motivant;
■ cursuri de formare profesională si dezvoltare f abilităților înteroersonale;

Vă rugam să trimiteti CV și scrisoare de intenție la fax: 021 319 99 39 
fn atenția Adina Olteanu sau e-mail: adina.olteanu@bucuresti.altex.ro

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:adina.olteanu@bucuresti.altex.ro
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• zonaZamfrescu, garsonieră, et 2, mobilată si 
utilată, preț 25 euro/zi, în regim hotelier, (chel
tuieli incluse), tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting).
• zona Progresul, 2 camere, mobilat, preț 110 
euro/lună, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• zonă bună, garsonieră decomandată, 
amenajări moderne, mobilă și utilități, preț 100 
euro/lună, tel. 0740/013971. (Garant Consulting).

• to cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet, 
internet, birouri, ocupabil din 1 decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună. Tel. 0745/640725. (Ag. 
Mimason)
• pe DN 7, cu acces direct 70 mp, gresie, grup 
sanitar, centrală termică termopan, pretabil 
cabinet sediu, depozit,preț 450 euro/lună neg. 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

£Jf • to zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozit 

căldură apă trifazic, preț 150 euro/lună Tel. 
0745/164633. (Ag, Mimason) '

• cameră frigorifică 20 mp, cu spații de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. TeL 0740/173103. (Ag. Mimason)
• pentni pretențioși apartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub bloc, in Deva, Cuza Vodă preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• ofer spre închiriere ap.2camere Deva, mobilat 
complet, contorizări, preț 1® euro/lună Tel. 
0722/564004. (Ag. Prima Invest)
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată în Deva, preț 90 euro/lună. Tel. 
0721/055313. (Ag. Prima Invest)
• apartament 2 camere, zona Decebal, etaj 2, 
dec., vedere la’ bulevard, centrală termică 
recent amenajat parchet gresie, faianță 
aragaz, frigider, ideal pt locuit, sediu firmă 
birouri, preț 250 euro/lună neg, pe termen lung, 
tel. 0723-251498,232 808. (Fiesta Nora)

• vând Opel Vectra, af 1992,2000 cmc, 200.000 
km, preț 3500 euro, negociabil. Telefon 
0744/248170.
• vând Renault 16 TS, af 1977, numere noi, motor 
defect, preț negociabil. Tel. 0722/830447.
• vând Skoda Felicia Combi, roșie, af 1997,45.000 
km, stare excepțională unic proprietar, preț 
5700 euro, negociabil. Tel. 0788/202074.
• vând VW Golf 4 Variant 1,9 TDI, 170.000 km, af 
2000, dimatronic, computer bord, preț 8000 euro. 
Tel. 074.7633373.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând computer 1300 MHz, 256 DDR, HDu 401 
80 Gb, placă video 64 MB, dvd-uri, cd - r, monitor, 
boxe, tastatură preț negociabil. Tel. 
0726/041675,0721/046107,223871, după ora 18.
• vând monitor 14“, 30 ron, 2 boxe 40 w, 80 ron, 
amplificator de mașină 150 ron, mixer 12 canale, 
150 euro, repar electronice. Tel. 0747/280046.

camioane, remorci (39)
• vând Hat Ducato Maxi 2,8 Diesel, marfă af
1998, preț8900 euro, negociabil. Tel. 0722/664081.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 TLX, af 1986, VT 2006, taxe la 
zi, motor 1400,5 trepte, bord CN, necesită mici 
reparații caroserie, preț negociabil. Tel. 
0722/830447.
• vând Dada 1310 TLX, mașină de garaj, acte la 
zi, preț 30 milioane lei, negociabil. Tel. 236464.
• vând Dada 1310, motor în 5 trepte, af 1991, 
servo frână preț 32 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/267397,0254/224026.
• rând Dada break, XI.1996, vișiniu metalizat 
CV, 5 trepte, radiocasetofon, bine întreținută 
RAR 2007, preț 6800 ron, negociabil. Tel. 
0745/253662.
• vând Dada Solenza, model Rapsodie, vopsea 
originală gri perlă metalizat km puțini, unic 
proprietar, mașină de garaj, ireproșabilă Tel. 
0723/270348.

Auto străine (37)
• vând Audi butoiaș, af 1990, preț 4500 euro, 
negociabil. Tel. 0788/183309.
• vând Opal Corsa 1.0 <2 V, af 2001,973 cmc, 
benzină 2 uși, abs, eps, airbag, radiocass, trapă 
albastru, 73.000 km, 5.850 euro, negociabil. Tel. 
0722/751552.
• vând Opd Corsa, af 2001, adus de 10 zile, taxe 
la zi, RAR, extrase full, metalizat 50.000 km sau 
schimb cu Matiz, Cielo, Solenza plus diferență 
Tel. 0745/789789.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil TeL 
0745/639022,226209.
• vând Renault Safrane 2,1 TD, af 1994, central, 
geamuri și oglinzi electrice, jenți AL 15“, cass, 
boxe, nr. Franța, preț 2300 euro. Tel. 0723/227569.

• vând urgent găini ouătoare hibrid Isa Brown,
31 săptămâni. Tel. 0254/246710.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând Aparat diabet, lamele și ace., aparat 
auditiv. Tel. 0729/240063.

Instrumente muzicale (60)

Oferte locuri de muncă (74)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 motoare electrice trifazice, 2800 
rot/min, de 5 kw și 8 kw, preț negociabil. Tel. 
248340.
• vând radiator electric cu turbină 1000/2000 w, 
2 boxe 100 w, redresor, canistră metal, cablu oțel 
pentru fântână 25 m, cablu cupru pentru 
împământare d 13, fludor. Tel. 220607.
• vând redresor tensiune și curent variabil, preț 
negociabil. Tel. 218186.

• vând dăpari Raichle Fx 8, Elveția, nr. 37-38, 
dublu reglaj, reglaj unghi cantare, cuptor 
microunde și gril Fif - Germania, 201, comenzi 
digitale. TeL 0721/046107,223871.
• vând palton lung bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele, nouă preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând schiuri Blizzard 180, cu legături Tyrolia și 
dăpari Nordica nr. 39, preț 120 ron. Tel. 221431, 
seara.
• vând schiuri Rossignol cu legături Salomon 
pentru copii (1,40; 1,50 m și adulți 1,70 m), preț 
negociabil. Tel. 233084.

• vând orgă Roland, 5 octave, difuzoare, ampli
ficator, efecte excelente, pian, strings, brass, 
orgă biserică etc; ritmuri, acompaniament, în
cepători - avansați, convenabil. Tel. 0747/223733.
• vând tobă (instrument) pentru colindători.’Tel. 
216347.

Altele (61)
• cumpăr deșeu plastic, lăzi, dopuri, paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând candelabre de cristal de Boemia, stare 
perfectă cu 3 brațe și un ceas de mână Doxa, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Garaje (43) Materiale de construcții (53)
• caut urgent pentru închiriere garaj pentru 
mașină zona Piață Progresul, Cuza Vodă 
centru, ofer 50 euro/lună avans pe 3 luni. Tel. 
0721/815781.
• închiriez garaj la casă pentru autoturism, pe 
timp de iarnă Tel. 21390.

• vând dstanlieri pentru fier beton (pureci). Tel. 
0723/227569.

Electrocasnice (56)

• cumpăr vitrine frigorifice pentru spații 
comerciale. Tel. 0354/104106,0745/654106. j 

_________________________________________  i

• vând cântar platformă, de Balanța Sibiu, cân
tărește până la 110 kg, suprafața platformei 
0,80/0,80 m, stare ireproșabilă preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.
• vând jucării din pluș, pentru copii, scaun din 
burete pt copii, etc, tel. 0729/240063.

Mobilier și interioare (47)
• vând foarte ieftin mobilă furnir nuc: bibliotecă 
masă 6 scaune tapițate, recamier, oglindă cuier 
fier forjat, dulap, preț 100 ron, bucata. Tel. 
2213280744/705595.
• vând fotoliu pat din burete, balansoar copii, 
pâtuț, toate la preț convenabil. Telefon 
0729/240063.
• vând geam dublu cu 3 canate 180/150, cu toc, 
cu jaluzele din lemn de fag, din demolări, preț 
120 ron. Tel. 221431, seara.
• vând mobilă de sufragerie formată din mai 
multe piese, stare foarte bună preț avantajos. 
Tel. 218186.
• vând mobilă tineret (pat cu bibliotecă 2 
corpuri dulap, ladă pentru perne), culoarea 
lemnului, preț 650 ron, negociabil. Tel. 
0724/113866.
• vând pâtuț din lemn masiv pentru copii. Tel. 
212180.

• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• vând convenabil congelator Arctic 5 sertare, 
stare foarte bună preț 250 ron, negociabil. Tel. 
221431, seara.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț la 
vedere. Tel. 211441.
• vând frigider Electrostar cu congelator mare, 
dezghețare automată 200 ron, tv color Goldstar, 
diag. 62 cm, preț 200 ron. Tel. 214814.
• vând mașină de spălat automată Siemens, 
1000 rot, lipsă programator, preț 80 ron. Tel. 
231067.0724/032939.
• vând mașină de spălat automată germană, 
stare perfectă 14 programe. Tel. 225422, 
0723/778804.
• vând mașină de spălat marca Miele; frigider 
Arctic mare, ambele în stare bună de funcțio
nare, preț negociabil. Tel. 215061.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Simedrea Cerasela. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Simedrea Răzvan. Se declară nul.

Umanitare (66)
• victima âcddentidiî produs de un microbuz 
Deva ■ Hunedoara, în 16.09.2005, la trecerea de 
la piață, Bdul Decebal, intersecția cu Ion 
Creangă îi mulțumește persoanei care a trans- 
portat-o la spital și o roagă să o contacteze la 
tel. 0727/131393 sau 0254/219832.

Prestări servicii (72)

Televizoare (48)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând tv Panasonic, amplificator Pioneer și 
JVC. Tel. 0745/253413,218234 seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• Vând electronice, minicasetofon, aparate foto, 
telefoane mobile și fixe, cd - player. Tel. 
0729/240063.
• vând radio Vef, alte tipuri de radio, tv sport alb 
negru, ceas Atlantic, geantă diplomat cu cifru. 
Tel. 0723/065318 716359.

• vând 5 porci cca 100 kg, preț negociabil și un 
porc de 150 kg. Tel. 246314.
• vând căței Canjche, mijlociu, culoare aurie, 
vârsta 10 săptămâni, cu carnet sănătate la zi, 
preț 160 ron, negociabil. Tel. 0724/113866.

• vând grtta la prețul de 3500 lei/ kg și porumb 
știuleți la 2500 lei/kg, asigur transport la canti
tate mai mare. Tel. 0744/497178 sau 262035.
• vând porci albi de 100 kg. Tel. 0254/237755, .. 
0741/578938

• vând porumb știuleți, cantitate mare. Tel. 
0724/243419.0722/417131.

• SOCIETATE FRANCEZĂ angajează personal pentru 
următoarele posturi: responsabil logistică; responsabil 
producție și responsabil aprovizionare. CV-urile se depun 
la sediul societății din Deva, Str. Zambilelor, nr. 2, fax 
0254/219340 sau la adresa de e-mail: 
petronela_cornea@yahoo.com.

SC B&C LIQIDATOR SRL, DEVA
Societate de reorganizări și lichidări Judiciare, notifică toți creditorii și acționarii că s-a 

deschis procedura falimentului prevăzută de Legea 64/1995, republicată cu privire fa 
următoarele societăți:

1. SCBOLEVSRL, Deva, CUI R13243621.J20/600/2000,
2. SC MILLENIUM 2000 PRESS SRL, Deva, CUI 12433857,J2O/833/1999. 

Tremenul limită de depunere a creanțelor și de întocmire a tabelului preliminar este 
data de 15.12.2005.
Termenul de soluționare a contestațiilor este O5.01.2OO6.
Termenul de definitivare a tabelului creanțelor este data de 23.01.2006.
Prima Adunare a Creditorilor va avea loc Ia Tribunalul Hunedoara-Deva, în data de 
27.01.2006, orele 13.00 și 13.30, cu următoarea ordine de zi;

Prezentarea situației debitorului, Alegerea Comitetului Creditorilor, 

Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar și diveise. (35813)

Instituția Prefectului 
Județului Hunedoara

OFERTÂ de sârbâtori
X“.

- Instalații recepție fără abonament
- Toată gama de produse PANASONIC: audio, video, foto.

La cele mai avantajoase prețuri prin Devasat Shop, 
str. Avram lancu, bl. H1. Tel. 216.19S.

,34471)

• vând pomi pentru Crăciun, cantități mari. 
Tel. 0744/785774. zona Brad.

• decorațiuni interioare de sărbători, la domi
ciliu sau restaurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc., preț convenabil. Tel. 0720/743834.
• îngrijesc copil sau persoană bolnavă sau 
vârstnici (bărbat femeie). Tel. 0726/810296.
• mamă a doi copii, serioasă căsătorită 
efectuez menaj și alte'munci gospodărești 
numai la familii serioase, ofer și rog seriozitate. 
Tel. 218597, după ora 2130 și 0723/851439.
• Moș Crăciun vine la tine acasă I Dacă vrei să- 
ți bucuri copilul de sărbători sună la tel. 
0720/743834 și pentru o sumă modică (10 ron), 
Moșul vine la copilul tău!
• profesor, meditez matematică la domiciliul 
elevului, preț 10 ron/oră Tel. 0722/211235.
• specialist execut reparații cuptoare pâine - 
Danf'.- cu boltă și de specialități. Deva, tel. 
228564.
• doamnă serioasă fac prăjituri, torturi, pentru 
diverse ocazii sau orice zi, foarte bune și aspec
tuoase, rog seriozitate. Tel. 222686.
• transport mobfiă electrocasnice cu auto 1,21,
14 mc, L 35 m, 12,2 m, asigur și demontare sau 
manevrare. Tel. 225578, 0744/934462,
0726/551701. »■

Organizarea concursului în data de 10 - 11 ianuarie 2006 
la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București, str. 

Smârdan nr.3, sector 3, pentru ocuparea funcției publice de conducere 
vacantă de:

Director Executiv la Oficiul Prefectural Petroșani din cadrul Instituției 
Prefectului Județului Hunedoara.

Dosarele de participare la concurs se vor depune la sediul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici, până la data de 28.12.2005. 
Informații suplimentare se pot obține de la ANFP București, tel. 

021/315.04.84 și de pe site-ul instituției www.anfp-map.ro sau de la 
Serviciul bugete, financiar-contabilitate, resurse umane si administrativ 

din cadrul Instituției Prefectului,

Casa Județeană de Pensii a Jud. Hunedoara
în atenția angajatorilor, plutitori ai indemnizației 

pentru creșterea copilului
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 148/2005 
privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, publicată în Moni
torul Oficial al României, partea I, nr.1008 din 14.11.2005, se poate solicita și 
încasa indemnizația aferentă lunii decembrie 2005 în cursul lunii decembrie 
2005 dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2000.
Referatul agentului economic (anexa nr.J), însoțit de actele justificative, poate 
fi depus la Casa Județeană de Pensii Hunedoara Deva, până cel târziu la data 
de 16.12.2005.
începând cu data de 01.01.2006, indemnizația pentru creșterea copilului, 
stabilită conform Legii nr. 19/2000, se va achita pe baza dosarelor depuse la 
direcțile de muncă, solidaritate socială și familie (model de adeverință - Anexa 
nr.2 din Ordonanța de Urgență nr. 148/2005). (35815)

S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. 
organizează interviu, la HYPERMARKET DEVA, str. 
Mihai Eminescu, în datele de O7.12.2OO5 și 08.12. 
2005 pentru ocuparea următoarelor posturi:

-lucrător comercial la vitrină asistată 
-manipulant

Informații suplimentare la telefon 0726/111245. »

SC RRC LIQIDATOR SRL HUNEDOARA 
societate de reorganizări și lichidări judiciare, notifică toți creditorii și 
acționarii că s-a deschis procedura prevăzută de Legea 64/1995, 

republicată cu privire la următoarele societăți:
1. SC PROD COM CARDINAL WEST 2000 SRL, Hunedoara, CUI 
13146122,120/354/2000;
2. SC AGRONUTRICIA SRL Hunedoara (fosta SC PRODBOS SRL, 
Hunedoara), CUI 13705143,120/110/2001;
3. SC METRICOM SRL Hunedoara. CUI 15367156. 
120/702/2000.

Termenul limită de depunere a creanțelor este data de 19.12.2005.
Termenul de întocmire a tabelului preliminar este de 9.01.2006.
Termenul de definitivare a tabelului creanțelor este data de 27.01.2006. 
Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la Tribunalul Hunedoara-Deva în 
data de 30.01.2006, orele 13.13,30 și 14, cu următoarea ordine de zi: 
Prezentarea situației debitorului. Alegerea Comitetului Creditorilor. Apro
barea retribuției administratorului judiciar și diverse. ossi t:

<3
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ANGAJĂM PERSONAL pentru dezvoltarea echipei

1. consultanți vânzări
| 2. analist credite - " s

Cerințe minime:
- cunoștințe PC ■ WORD, EXCEL
- abilități comunicare . 

dinamism și seriozitate
limba engleză cunoscută - constituie un avantaj

CV-urile însoțite de scrisoare de intenție se depun la maga
zinul DOMO DEVA, Bd. Decebal, bl.Sparter,:sau prin lai la '

ii

RECLAME

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban in plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contâctați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8804.
Persoană de contact: Sorina Sârmai
E-mail: sorina.sannai@informmedia.ro

EVIDENTIAZA-TE! TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

VARIANTE

' ' Lj
14» (4

■ .O**""

VARIANTA ALEASĂ :

CUVAfflW
Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:petronela_cornea@yahoo.com
http://www.anfp-map.ro
mailto:sorina.sannai@informmedia.ro
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• în ultima carte. Fanii personajului Harry 
Potter ar putea avea o surpriză de proporții, 
deoarece autoarea JK Rowling plănuiește să 
îl ucidă pe acesta în ultima carte din serie.

• Mentorul lui Erin. Avocatul american Ed 
Masry, mentorul lui Erin Brockovich al cărei 
rol a fost interpretat pe marele ecran de 
Julia Roberts, a decedat la vârsta de 73 de ani.

Cel mai înalt brad din Europa

Cu convingeri ecologiste
Los Angeles (MF) - Actorul Leonardo 

DiCaprio, care militează pentru protecția 
mediului înconjurător, a anunțat că va pro
duce un documentar pie această temă.

Lungmetrajul, a cărui producție va în
cepe în curând și care se va numi „A 11-a 
oră”, va trata „un subiect delicat, a cărui 
urgență ne-a fost reamintită de recentele 
catastrofe naturale”, a precizat actorul, 
referindu-se în special la cicloanele care au 
afectat recent teritoriul american.

„Trebuie să ne gândim care va fi viitorul 
mediul înconjurător, având în vedere mo
dul în care acesta este exploatat în 
prezent”, a declarat Leonardo DiCaprio.

■ Cel mai mare brad de 
Crăciun din Europa, 
înalt de 72 de metri, 
este ridicat în Varșovia.

Varșovia (MF) - Cel mai 
mare brad artificial de Cră
ciun din Europa, ridicat în 
plin centrul Varșoviei, înalt 
de 72 de metri,' a fost ilumi
nat marți pentru sărbătorile 
de iarnă, în timpul unei cere
monii cu mii de focuri de 
artificii, relatează AFP.

Iluminat de aproximativ 
două milioane de beculețe, 
bradul metalic a fost ridicat 
în fața Palatul Științei și Cul
turii, cea mai mari clădire 
din capitala poloneză, înalt de 
230 de metri și construit de 
Stalin în anii '50.

Aproximativ 2.000 de per
soane au asistat la spectacolul 
transmis în direct de pos-

Omar a pledat nevinovat

S-a împăcat cu 
fosta soție

Los Angeles (MF) - 
Rapperul american Emi
nem a declarat că s-a îm
păcat cu fosta sa soție, 
Kimberly Mathers, și că 
se gândește să se recă
sătorească cu ea. Cei doi 
s-au căsătorit în anul 
1999. Divorțul lor din ă- 
nul 2001 a fost unul ex
trem de furtunos. Ei au 
dus o luptă aprigă în jus
tiție pentru custodia fe
tiței lor, Hailie.

Cântărețul, pe numele 
său adevărat Marshall 
Mathers IU, a declarat de 
asemenea că se gândește 
serios la o posibilă retra
gere de pe scena muzi
cală. Rapperul în vârstă 
de 33 de ani a renunțat 
la turneul său european 
în luna august, cu doar 
câteva zile înainte de a 
se interna într-un spital 
unde a fost tratat pen
tru dependență de som
nifere.

Eminem a lansat marți 
un album cu cele mai 
bune piese, numit „Cur
tain Call” (cade cortina 
n.r.).

Christina (Foto: EPA)

Divorțează 
Los Angeles (MF) - 
Soțul actriței ameri
cane Christina Apple
gate, actorul Jona
thon Schaech, a 
intentat divorț la 
Curtea Supremă din 
Los Angeles. în 
cererea de divorț 
actorul a declarat că 
motivul pentru care 
cei doi se despart îl 
reprezintă diferențele 
ireconciliabile dintre 
ei.Schaech a angaja
t-o pe una dintre ce
le mai bune avocate 
de divorțuri, Laura 
Wasser, să lupte 
pentru el în instanță. 
Se pare că acest 
divorț reprezintă o 
lovitură puternică 
pentru Applegate. 
Cer doi s-au căsătorit 
în octombrie 2001.

Beverly Hills (MF) • Omar 
Sharif a pledat nevinovat în 
cazul acuzațiilor formulate 
împotriva sa de un angajat al 
unui restaurant califomian, 
care susține că actorul l-a 
agresat în luna iunie a aces
tui an.

Incidentul în care a fost 
implicat actorul s-a petrecut 
la 11 iunie, la ieșirea dintr-un 
restaurant din Beverly Hills. 
Angajatul restaurantului, Juan 
Anderson, guatemalez de orig
ine, susține că actorul l-a lo
vit în cap până i-a dat sângele 
și l-a făcut „mexican prost” 
pentru că a refuzat să pri
mească o bancnotă de 20 de 
eubo ca plată pentru parcare. 
Omar Sharif (73 ani) nu a fost

Au câștigat câte șase trofee

JI IQ o tigroaică Amur, a născut duminică 
doi pui, un mascul și o femelă, la grădina zoo
logică din Wenling, în estul Chinei. (Foto: epa)

■ 50 Cent și Green Day 
au obținut cele mai 
multe premii la US Bill
board Awards.

Las Vegas (MF) - Rapperul 
50 Cent*și trupa de muzică 
rock Green Day au dominat 
US Billboard Awards, obți
nând fiecare câte șase trofee 
în cadrul ceremoniei de de
cernare a premiilor care a 
avut loc la Las Vegas.

50 Cent, care a absentat de 
la festivitate, a fost nomina
lizat la opt categorii și a 
primit șase premii, inclusiv 
„cel mai bun artist al anului” 
și „cel mai bun album”.

Trupa Green Day a obținut 
șase premii, inclusiv trofeele 
la categoriile „cel mai bun 

Cele mai scumpe litere
Los Angeles (MF) - Literele care au for

mat sigla originală „Hollywood”, constru
ită la Los Angeles în 1923 și care a fost 
înlocuită în 1978, au fost vândute în schim
bul sumei de 450.400 de dolari, în cadrul 
unei licitații care a avut loc pe Internet.

„Suma obținută a fost de 450.400 de 
dolari. Sunt foarte mulțumit de rezultat”, 
a declarat Dan Bliss, om de afaceri și 
colecționar Californian care a vândut 
literele siglei originale „Hollywood” pe site- 
ul specializat eBay la 26 noiembrie, cerând 
atunci un preț minim de 200.000 de dolari.

Rude îndoliate (Foto: epa)

țurile de televiziune poloneze. 
Municipalitatea a anunțat și 
că va fi amenajat un patinoar 
în jurul pomului, după ce vor 
scădea temperaturile în Var
șovia, unde domnește deo
camdată o vreme tomnatică.

prezent la audierea care a 
avut loc la tribunalul din Bev
erly Hills. Avocatul lui, Ha
rold Brown, a declarat în fața 
instanței că Sharif pledează 
nevinovat în cazul acuzațiilor 
formulate împotriva sa. O 
altă audiență va avea loc în 
10 ianuarie 2006.

Omar Sharif (Foto: epa)

Trupa Green Day a obținut șase premii

grup rock al anului” și „cea 
mai bună piesă rock a anu
lui” pentru melodia „Boule
vard of Broken Dreams”. 
Mariah Carey, nominalizată

Probleme tehnice la decolare
Teheran (MF) - Pilotul avi

onului militar care s-a prăbu
șit peste un imobil din sudul 
Teheranului, provocând moar
tea a peste 110 persoane, ar 
fi fost obligat să decoleze în 
pofida problemelor tehnice, 
au relatat ziarele iraniene.

„Autoritățile trebuie să 
spună de ce au autorizat un 
avion depășit și bun de casat 
să transporte un grup de zi
ariști”, scrie cotidianul Ham

Raluca
Născută în zodia 
Balanță, îi plac 
modellingul, sportul 
și calculatoarele.
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la șapte categorii, a câștigat 
cinci premii, inclusiv trofeul 
la secțiunea „cea mai bună 
cântăreață R&B/Hip-Hop a 
anului”. Shakira și Carrie 

shahri. Potrivit acestuia, „pi
lotul, care s-a întors din drum 
din cauza problemelor tehni
ce, a cerut de două ori să i 
se permită să aterizeze de 
urgență pe aeroportul de la 
Mehrabad, dar a fbst refuzat”.

Ziariști iranieni au declarat 
că unii dintre colegii aflați la 
bord i-au contactat înainte de 
decolare, spunându-le că pilo
tul nu vrea să efectueze cursa 
din cauza problemelor tehnice. 

Underwood au primit fiecare 
câte trei premii, în timp ce 
Gwen Ștefani a obținut tro
feul la categoria „cel mai bun 
debut al anului” pentru per
formanțele sale solo.
în semn de apreciere

Premiul onorific „Artist 
Achievement” i-a fost înmâ
nat rapperului și producă
torului Kanye West, pentru 
succesul obținut în topurile 
din Statele Unite, în timp ce 
trofeul „Century Award” i-a 
revenit lui Tom Petty în semn 
de apreciere a întregii sale 
cariere. US Billboard Awards 
sunt decernate anual artiști
lor și melodiile care au ob
ținut cele mai importante per
formanțe în cadrul topurilor 
săptămânale Billboard.

Noul acvariu inau
gurat la Bangkok, Siam 
Ocean World Aquarium, 
este cel mai mare din sud- 
estul Asiei și e populat de 
30.000 animale marine.

(Foto: EPA)


